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Pestovanie liečivých rastlín

          Liečivé rastliny v spoločnosti           Liečivé rastliny v spoločnosti 
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA 
sa pestujú ekologickým spôsobom, sa pestujú ekologickým spôsobom, 
ktorý je založený na tisícročnej ktorý je založený na tisícročnej 
skúsenosti našich predkov. Vyznačuje skúsenosti našich predkov. Vyznačuje 
sa kladným vzťahom a rešpektom                               sa kladným vzťahom a rešpektom                               
k životnému prostrediu. Je to návrat k životnému prostrediu. Je to návrat 
k zdravému rozumu a citlivému k zdravému rozumu a citlivému 
srdcu. Tento systém hospodárenia, srdcu. Tento systém hospodárenia, 
ktorý bez použitia syntetických ktorý bez použitia syntetických 
pesticídov a hnojív produkuje kvalitné pesticídov a hnojív produkuje kvalitné 
a zdravé biopotraviny. Ekologické a zdravé biopotraviny. Ekologické 
poľnohospodárstvo zároveň prispieva poľnohospodárstvo zároveň prispieva 
k udržovaniu vyváženej kultúrnej k udržovaniu vyváženej kultúrnej 
krajiny a vytvára podmienky krajiny a vytvára podmienky 
pre prosperitu vidieka.pre prosperitu vidieka.
          Základom hospodárenia je           Základom hospodárenia je 
šetrné a premyslené hospodárenie šetrné a premyslené hospodárenie 
s pôdou, rozvoj jej optimálneho s pôdou, rozvoj jej optimálneho 
zloženia a úrodnosti. Tento cieľ zloženia a úrodnosti. Tento cieľ 
dosahujeme cestou pravidelného dosahujeme cestou pravidelného 
dodávania kompostu vyrobeného dodávania kompostu vyrobeného 
z vlastného odpadu pri pozberovej z vlastného odpadu pri pozberovej 
úprave liečivých rastlín, ďalej úprave liečivých rastlín, ďalej 
vyváženým osevným postupom - to vyváženým osevným postupom - to 
je striedanie plodín. Tento postup je je striedanie plodín. Tento postup je 
dôležitý pre rast rastlín. Striedanie dôležitý pre rast rastlín. Striedanie 
plodín výrazne prispieva k obmedzeniu plodín výrazne prispieva k obmedzeniu 
výskytu škodcov a pôvodcov chorôb výskytu škodcov a pôvodcov chorôb 
prežívajúcich v pôde. Dbáme taktiež prežívajúcich v pôde. Dbáme taktiež 
na pestovanie medziplodín určených  na pestovanie medziplodín určených  

neskôr, preto naše pestovanie nevnášaneskôr, preto naše pestovanie nevnáša
do prostredia cudzie látky v podobe do prostredia cudzie látky v podobe 
rôznych chemikálii ako sú pesticídy, rôznych chemikálii ako sú pesticídy, 
insekticídy, fungicídy a umelé hnojivá. insekticídy, fungicídy a umelé hnojivá. 
Pôdu môžeme obohatiť o výživné látky Pôdu môžeme obohatiť o výživné látky 
ekologickým spôsobom bez chemického ekologickým spôsobom bez chemického 
zaťaženia, a to vyváženým osevným zaťaženia, a to vyváženým osevným 
postupom, striedaním plodín postupom, striedaním plodín 
a zaorávaním pozberových zvyškov a zaorávaním pozberových zvyškov 
rastlín do pôdy. Zber byliniek je rastlín do pôdy. Zber byliniek je 
najkrajším, ale tiež najnáročnejším najkrajším, ale tiež najnáročnejším 
obdobím v našom pracovnom procese. obdobím v našom pracovnom procese. 
Plantáže sú rozkvitnuté, hýria Plantáže sú rozkvitnuté, hýria 
farbami,... Je nádherné, keď stojíte farbami,... Je nádherné, keď stojíte 
uprostred rozkvitnutej farebnej voňavej uprostred rozkvitnutej farebnej voňavej 
lúky a ste v symbióze s prírodou, lúky a ste v symbióze s prírodou, 
načerpávate energiu.... Musíme však načerpávate energiu.... Musíme však 
brať do úvahy aj nevyspytateľné brať do úvahy aj nevyspytateľné 
počasie a poponáhľať sa pozbierať počasie a poponáhľať sa pozbierať 
úrodu. Tým, že zber kvetov a tiež úrodu. Tým, že zber kvetov a tiež 
kvetov s vňaťou sa realizuje ručne, kvetov s vňaťou sa realizuje ručne, 

na zelené hnojenie a striedanie na zelené hnojenie a striedanie 
hlboko koreniacich rastlín s nízko hlboko koreniacich rastlín s nízko 
koreniacimi rastlinami, aby sme koreniacimi rastlinami, aby sme 
udržali rovnováhu medzi úrodnosťou udržali rovnováhu medzi úrodnosťou 
a primeranou intenzitou využívania a primeranou intenzitou využívania 
pôdy. Snažíme sa pestovať odrody pôdy. Snažíme sa pestovať odrody 
rastlín, u ktorých je výskyt účinných rastlín, u ktorých je výskyt účinných 
látok čo najvyšší. Dôležitý  je aj čas látok čo najvyšší. Dôležitý  je aj čas 
zberu. Napríklad kvety je najlepšie zberu. Napríklad kvety je najlepšie 
zbierať keď sú v plnom kvete a to zbierať keď sú v plnom kvete a to 
za slnečného dňa okolo obeda. Mesiac za slnečného dňa okolo obeda. Mesiac 
by mal byť v splne, alebo pribúdať. by mal byť v splne, alebo pribúdať. 
Ak to nie je možné, tak by mal byť Ak to nie je možné, tak by mal byť 
aspoň stúpajúci. Ďalší dôležitý proces aspoň stúpajúci. Ďalší dôležitý proces 
je sušenie. Liečivé rastliny sušíme je sušenie. Liečivé rastliny sušíme 
ventiláciou v sušiarni, v ktorej sa ventiláciou v sušiarni, v ktorej sa 
reguluje teplota vzduchu. Teplota reguluje teplota vzduchu. Teplota 
musí byť v súlade s rastlinným musí byť v súlade s rastlinným 
orgánom, ktorý sušíme, ako aj orgánom, ktorý sušíme, ako aj 
s charakterom účinných látok liečivej s charakterom účinných látok liečivej 
rastliny. Najvhodnejšia teplota rastliny. Najvhodnejšia teplota 
na sušenie rastlín je do 40 °C. na sušenie rastlín je do 40 °C. 
       Ekologické poľnohospodárstvo        Ekologické poľnohospodárstvo 
využíva krajinu spôsobom, ktorý využíva krajinu spôsobom, ktorý 
ju neohrozuje, čiže dokáže s ňou ju neohrozuje, čiže dokáže s ňou 
spolupracovať, brať si plody a dary spolupracovať, brať si plody a dary 
zeme a pri tom zabezpečuje priaznivé  zeme a pri tom zabezpečuje priaznivé  
podmienky pre jej ostatné schopnosti podmienky pre jej ostatné schopnosti 
a funkcie. Len takýmto citlivým a funkcie. Len takýmto citlivým 
prístupom bude možné zbierať prístupom bude možné zbierať 
úrodu z našich polí aj o mnoho rokov úrodu z našich polí aj o mnoho rokov 

„Kvetiny sú milostným vyjadrením ducha prírody.“
Bettina von Arnim

kosy a na zber rumančeka používame kosy a na zber rumančeka používame 
samohybný česací zberač. Aj napriek tomu, samohybný česací zberač. Aj napriek tomu, 
že poľnohospodárska činnosť je náročná, že poľnohospodárska činnosť je náročná, 
my ju robíme s láskou a sme radi, že my ju robíme s láskou a sme radi, že 
takýmto spôsobom môžeme vniesť aspoň takýmto spôsobom môžeme vniesť aspoň 
kúsok z našej krásnej prírody do každej kúsok z našej krásnej prírody do každej 
domácnosti...domácnosti...



Darčekové kazety

Zdravie z Pienin a Zamaguria
darčeková kazeta  - výber z najlepších čajovdarčeková kazeta  - výber z najlepších čajov
Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, 
Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, 
Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.

V roku 2008 udelil minister pôdohospodárstva 
kazete „Zdravie z Pienin a Zamaguria“ ocenenie 
Značka kvality SK.

Kazeta „Vlnka“
Obsahuje: Ovocný mix - 5 druhov ovocno-Obsahuje: Ovocný mix - 5 druhov ovocno-
bylinných čajov, hrnček „Elixír“, sypaný čaj bylinných čajov, hrnček „Elixír“, sypaný čaj 
Sviatočný.Sviatočný.

Kazeta „Pre chvíle oddychu“
Obsahuje: Elegant bylinný čaj,  Jablko so škoricou Obsahuje: Elegant bylinný čaj,  Jablko so škoricou 
ovocný čaj, hrnček „Elixír“.ovocný čaj, hrnček „Elixír“.

Cypriánova  rodinná lekáreň
- darčeková kazeta

Výber najlepších čajov z Cypriánovej apothéky. Výber najlepších čajov z Cypriánovej apothéky. 
Okrem zaujímavého darčeka Vám ponúkame Okrem zaujímavého darčeka Vám ponúkame 
vzácne liečivé nápoje, pripravené z čisto vzácne liečivé nápoje, pripravené z čisto 
prírodných produktov pestovaných na vlastných prírodných produktov pestovaných na vlastných 
plantážach. Kvalitné, liečivé, prírodné, lahodnéplantážach. Kvalitné, liečivé, prírodné, lahodné
s tradičnou receptúrou, také sú čaje z Cypriánovej s tradičnou receptúrou, také sú čaje z Cypriánovej 
lekárne. Cypriánova lekáreň uzdraví telo a lekárne. Cypriánova lekáreň uzdraví telo a 
pohladí dušu. Obsahuje: Čistiaci, Prieduškový, pohladí dušu. Obsahuje: Čistiaci, Prieduškový, 
Cyprián, Na kĺby, Žalúdočný, Na  prostatu, Cyprián, Na kĺby, Žalúdočný, Na  prostatu, 
Ukľudňujúci,  Pri nachladnutí, Urologický.Ukľudňujúci,  Pri nachladnutí, Urologický.

V roku 2013 bolo 
„Cypriánovej rodinnej lekárni“ udelené 
ocenenie  SK GOLD

Elixír - Zdravie z Pienin 
a Zamaguria - darčeková kazeta
Prírodný mix ovocia a lesných plodovPrírodný mix ovocia a lesných plodov
darčeková kazeta - výber z najlepších čajovdarčeková kazeta - výber z najlepších čajov
Obsahuje: Elegant, Jablko so škoricou, ČučoriedkaObsahuje: Elegant, Jablko so škoricou, Čučoriedka
s aróniou, Medovka s pohánkou, Šípka s rakytníkom,  s aróniou, Medovka s pohánkou, Šípka s rakytníkom,  
Brusnica s rakytníkom.Brusnica s rakytníkom.

vé kazety

Drevená kazeta s čajníkom svetlá
Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, 
Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, 
Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický. Drevená kazeta s čajníkom tmavá

Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, 
Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, 
Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.

Drevená kazeta biela maľovaná
Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, 
Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, 
Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.

Drevená prírodná kazeta maľovaná
Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, Obsahuje: Lesná zmes, Echinofi t - na imunitu, 
Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, Mäta - svieži dych, Šípka - prírodný vitamín C, 
Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.Fyto - čistiaci, Čaro - metabolický.
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Poľovnícky čaj
Bylinná receptúra, ktorú ocení každý Bylinná receptúra, ktorú ocení každý 
poľovník na potulkách našou krásnou poľovník na potulkách našou krásnou 
prírodou. Zahreje, prekrví, zrelaxuje, prírodou. Zahreje, prekrví, zrelaxuje, 
dodá silu, zbystrí zrak. Lovu zdar!dodá silu, zbystrí zrak. Lovu zdar!

Pltnícky čaj
Ochutnajte bylinnú receptúru starého Ochutnajte bylinnú receptúru starého 
skúseného pltníka a preneste sa na jeho skúseného pltníka a preneste sa na jeho 
plť, ktorá pláva po zurčiacich vodách plť, ktorá pláva po zurčiacich vodách 
našej krásnej prírody.našej krásnej prírody.

Bio Tatry - bylinný čaj
BIO bylinná zmes z lesov a lúk našej prírody BIO bylinná zmes z lesov a lúk našej prírody 
vhodná pri zápale priedušiek, mandlívhodná pri zápale priedušiek, mandlí
a dýchacích ciest.a dýchacích ciest.

Bio Pieniny - bylinný čaj
BIO bylinná zmes z lesov a lúk našej prírody BIO bylinná zmes z lesov a lúk našej prírody 
vhodná pri ťažkostiach tráviaceho traktu, vhodná pri ťažkostiach tráviaceho traktu, 
močových ciest a podpore imunitného systému.močových ciest a podpore imunitného systému.
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Drevená kazeta Stromček
Drevená kazeta Kvet nechtíka
Drevená kazeta Rakytník
Drevená kazeta Levanduľa
Drevená kazeta Rumanček
Zloženie: Zloženie: 
- Čučoriedka s aróniou - prírodný ovocný čaj- Čučoriedka s aróniou - prírodný ovocný čaj
- Medovka s pohánkou - bylinný čaj- Medovka s pohánkou - bylinný čaj
- Brusnica s rakytníkom - prírodný ovocný čaj- Brusnica s rakytníkom - prírodný ovocný čaj
- Jablko so škoricou - prírodný ovocný čaj- Jablko so škoricou - prírodný ovocný čaj
- Šípka s rakytníkom - prírodný ovocný čaj- Šípka s rakytníkom - prírodný ovocný čaj
- Čaj Elegant - bylinný čaj s mrkvou- Čaj Elegant - bylinný čaj s mrkvou

Drevená kazeta 
Slovakia
Zloženie: Zloženie: 
- Tatry - bylinný čaj- Tatry - bylinný čaj
- Peniny - bylinný čaj- Peniny - bylinný čaj
- Pltnícky - bylinný čaj- Pltnícky - bylinný čaj
- Poľovnícky - bylinný čaj- Poľovnícky - bylinný čaj
- Čučoriedka a aróniou- Čučoriedka a aróniou
- Šípka s rakytníkom- Šípka s rakytníkom

Drevená kazeta 
Poľovnícka
Zloženie: Zloženie: 
- Poľovnícky - bylinný čaj- Poľovnícky - bylinný čaj
- Pltnícky - bylinný čaj- Pltnícky - bylinný čaj
- Tatry - bylinný čaj- Tatry - bylinný čaj
- Peniny - bylinný čaj- Peniny - bylinný čaj
- Brusnica s rakytníkom- Brusnica s rakytníkom
- Šípka s rakytníkom- Šípka s rakytníkom



Cypriánova apothéka

Fráter Cyprián bol okrem iného známym stredovekým ľudovým liečiteľom, nazývaným aj “doktorom tisícich vied“. 
Svoje liečiteľské schopnosti získal vďaka výnimočným znalostiam v oblasti medicíny, farmácie, botaniky a alchýmie. Svoje liečiteľské schopnosti získal vďaka výnimočným znalostiam v oblasti medicíny, farmácie, botaniky a alchýmie. 

Zostavil herbár z rastlín  v oblasti Pienin a Belianskych Tatier, ktoré sám nazbieral a vylisoval. Spísal tiež opis chorôb a Zostavil herbár z rastlín  v oblasti Pienin a Belianskych Tatier, ktoré sám nazbieral a vylisoval. Spísal tiež opis chorôb a 
ich prekonávanie pomocou liečivých bylín. Zo zachovaného dedičstva jeho poznatkov čerpáme dodnes aj v našej ponuke ich prekonávanie pomocou liečivých bylín. Zo zachovaného dedičstva jeho poznatkov čerpáme dodnes aj v našej ponuke 

„Cypriánova apothéka“.„Cypriánova apothéka“.

Cypriánova 
apothéka -
Bio Cyprián 
Zlepšuje trávenie a 
priaznivo ovplyvňuje 
činnosť žlčníka, 
tlmí kašeľ a má aj 
protizápalový účinok.

Cypriánova 
apothéka -
5 druhov čajov
Zloženie: Zloženie: 
Bylinný - 4ks Bylinný - 4ks 
Prieduškový - 4ksPrieduškový - 4ks
Ukľudnujúci - 4ksUkľudnujúci - 4ks
Pri nachladnutí - 4ksPri nachladnutí - 4ks
Čistiaci - 4ksČistiaci - 4ks

Cypriánova apothéka
- Žalúdočný
Čaj sa používa pri tráviacich Čaj sa používa pri tráviacich 
ťažkostiach, nechutenstve, ťažkostiach, nechutenstve, 
meteorizme. Čaj pijeme pol hodiny meteorizme. Čaj pijeme pol hodiny 
pred jedlom nesladený.pred jedlom nesladený.

Cypriánova apothéka
- Urologický
Čajová zmes priaznivo účinkuje Čajová zmes priaznivo účinkuje 
zvýšeným vylučovaním tekutín pri zvýšeným vylučovaním tekutín pri 
zápalových ochoreniach močových zápalových ochoreniach močových 
ciest, močového mechúra a obličiek.ciest, močového mechúra a obličiek.

Cypriánova apothéka
- Čistiaci
Slúži ako potravinový doplnok pre Slúži ako potravinový doplnok pre 
zlepšenie vylučovania nežiadúcich zlepšenie vylučovania nežiadúcich 
metabolických produktov z organizmu. metabolických produktov z organizmu. 
Podporuje udržiavanie dobrej kondície Podporuje udržiavanie dobrej kondície 
organizmu a chráni pred ukladaním organizmu a chráni pred ukladaním 
tuku.tuku.
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Cypriánova 
apothéka - 
Na prostatu
Čaj priaznivo ovplyvňuje Čaj priaznivo ovplyvňuje 
funkciu obličiek, prostaty a funkciu obličiek, prostaty a 
močových ciest. Čaj pijeme močových ciest. Čaj pijeme 
počas dňa a večer pred počas dňa a večer pred 
spaním po dúškoch.spaním po dúškoch.

Cypriánova 
apothéka - 
Pri nachladnutí
Čaj má priaznivý Čaj má priaznivý 
účinok pri chorobách z účinok pri chorobách z 
prechladnutia. Pôsobí prechladnutia. Pôsobí 
potopudne.potopudne.

Cypriánova apothéka 
- Detský
Čaj sa používa pri tráviacich Čaj sa používa pri tráviacich 
ťažkostiach a nadúvaní.ťažkostiach a nadúvaní.

Cypriánova apothéka 
- Štítna žľaza
Podporuje správnu funkciu štítnej Podporuje správnu funkciu štítnej 
žľazy.žľazy.

Cypriánova 
apothéka - Na Kĺby
Čaj sa užíva ako prostriedok Čaj sa užíva ako prostriedok 
podporujúci funkcie pohybo-podporujúci funkcie pohybo-
vého ústrojenstva s dobrým vého ústrojenstva s dobrým 
účinkom na reumatizmus účinkom na reumatizmus 
kĺbov. Pomáha prikĺbov. Pomáha pri
vyplavovaní nežiaducich vyplavovaní nežiaducich 
látok z organizmu.látok z organizmu.

Cypriánova 
apothéka -
Prieduškový
Čaj sa používa ako Čaj sa používa ako 
prostriedok na podporu prostriedok na podporu 
funkcie horných a dolných funkcie horných a dolných 
dýchacích ciest a orgánov. dýchacích ciest a orgánov. 
Sladiť medom.Sladiť medom.

Cypriánova apothéka
- Ukľudňujúci
Čaj má priaznivý vplyv na psychiku, Čaj má priaznivý vplyv na psychiku, 
účinkuje pri nervozite.účinkuje pri nervozite.

„Nech ti je liek potravou a potrava liekom.“
Paracelsus

F á C iáCF á ái



Bio Rakytník karpatský  čaj
Prírodný multivitamín. Rakytník obsahuje Prírodný multivitamín. Rakytník obsahuje 
biologicky aktívne látky, znižuje hladinu biologicky aktívne látky, znižuje hladinu 
cholesterolu a cukru, podporuje regeneráciu cholesterolu a cukru, podporuje regeneráciu 
organizmu a chráni pred sklerózou. Pomáha organizmu a chráni pred sklerózou. Pomáha 
zmierňovať nepriaznivé účinky chemoterapie zmierňovať nepriaznivé účinky chemoterapie 
a rádioterapie kĺbov. Pomáha pri vyplavova-a rádioterapie kĺbov. Pomáha pri vyplavova-
ní nežiaducich látok z organizmu.ní nežiaducich látok z organizmu.

Bio Rumanček
Rumanček má protizápalové Rumanček má protizápalové 
účinky, priaznivo pôsobí pri účinky, priaznivo pôsobí pri 
zažívacích problémoch.zažívacích problémoch.

Bio Žihľava
Čaj priaznivo účinkuje pri Čaj priaznivo účinkuje pri 
celkovej látkovej výmene. celkovej látkovej výmene. 
Ovplyvňuje niektoré funkcie Ovplyvňuje niektoré funkcie 
pohybového ústrojenstva.pohybového ústrojenstva.

Bio Mäta pieporná
Mätový čaj je vhodné piť pri Mätový čaj je vhodné piť pri 
nevoľnosti. Normalizuje tráviace nevoľnosti. Normalizuje tráviace 
procesy a funkcie horných procesy a funkcie horných 
dýchacích ciest, pôsobí potopudne.dýchacích ciest, pôsobí potopudne.

Bio Pohánka
Droga vďaka účinnej látke RUTÍN Droga vďaka účinnej látke RUTÍN 
(fl avonoid rastlinného pôvodu) (fl avonoid rastlinného pôvodu) 
pôsobí na zvyšovanie pevnosti pôsobí na zvyšovanie pevnosti 
a pružnosti cievnych stien. Užíva sa a pružnosti cievnych stien. Užíva sa 
pri kŕčových žilách, hemoroidoch pri kŕčových žilách, hemoroidoch 
a pri poruchách prekrvenia končatín.a pri poruchách prekrvenia končatín.

Bio Čierna ríbezľa
Vďaka vysokému obsahu Vďaka vysokému obsahu 
vitamínu C, obsahu rutínu, vitamínu C, obsahu rutínu, 
citrínu a ďalších látok plody citrínu a ďalších látok plody 
tonizujú srdcovocievny systém. tonizujú srdcovocievny systém. 

Bio Skorocel
Obsahové látky skorocelu pôsobia na Obsahové látky skorocelu pôsobia na 
horné dýchacie cesty, tlmia dráždivý horné dýchacie cesty, tlmia dráždivý 
kašeľ. Droga pôsobí povzbudivo na kašeľ. Droga pôsobí povzbudivo na 
činnosť tráviacej sústavy. V črevnom činnosť tráviacej sústavy. V črevnom 
trakte sa využívajú protibakteriálne trakte sa využívajú protibakteriálne 
účinky.účinky.

Bio Lucerna
Čaj má protireumatický Čaj má protireumatický 
účinok, zlepšuje metabolizmus účinok, zlepšuje metabolizmus 
a celkove skvalitňuje tráviaci a celkove skvalitňuje tráviaci 
proces.proces.

Bio Rebríček obyčajný
Podávanie rebríčka je vhodné pri Podávanie rebríčka je vhodné pri 
poruchách látkovej premeny a pri poruchách látkovej premeny a pri 
niektorých ženských problémoch.Má  niektorých ženských problémoch.Má  
močopudné a dezinfekčné účinky. močopudné a dezinfekčné účinky. 

Prírodné čaje bez prifarbovania a ochucovania

Bio Nechtík lekársky
Má protizápalový účinok, Má protizápalový účinok, 
vnútorne priaznivo ovplyvňuje vnútorne priaznivo ovplyvňuje 
pečeň, žlčník a hojí vnútorné rany pečeň, žlčník a hojí vnútorné rany 
a zápaly.a zápaly.

Bio Medovka 
lekárska
Ako tradičný nápoj s Ako tradičný nápoj s 
charakteristikou chuťou charakteristikou chuťou 
a vôňou je vhodný na a vôňou je vhodný na 
priame všeobecné použitie priame všeobecné použitie 
a na upokojenie.a na upokojenie.

Bio Ľubovník bodkovaný
Čaj má priaznivý účinok na neurózu, Čaj má priaznivý účinok na neurózu, 
pomáha zbavovať sa depresívnych pomáha zbavovať sa depresívnych 
stavov, psychického napätia, úzkosti a stavov, psychického napätia, úzkosti a 
nespavosti. Je vhodný aj pri zápalových nespavosti. Je vhodný aj pri zápalových 
ochoreniach žalúdka, dvanástorníka a 
podžalúdkovej žľazy.podžalúdkovej žľazy.

Novinky Bio čaje
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Bio Rakytník
s medovkou
Čaj výnimočný svojim zložením  Čaj výnimočný svojim zložením  
stimulačne pôsobí na imunitný stimulačne pôsobí na imunitný 
systém a ukľudňujúco na centrálny systém a ukľudňujúco na centrálny 
nervový a srdcovocievny systém. nervový a srdcovocievny systém. 
Rakytník je prírodný multivitamín, Rakytník je prírodný multivitamín, 
ktorý obsahuje veľmi veľa ktorý obsahuje veľmi veľa 
antioxidačne pôsobiacich látok, antioxidačne pôsobiacich látok, 
ktoré chránia bunky pred voľnými ktoré chránia bunky pred voľnými 
radikálmi.radikálmi.

Brusnica s rakytníkom
Čaj výnimočný svojim zložením pôsobí Čaj výnimočný svojim zložením pôsobí 
na imunitný systém. Brusnice majú na imunitný systém. Brusnice majú 
antibakteriálne účinky, sú bohatým antibakteriálne účinky, sú bohatým 
zdrojom vitamínu C, magnézia, zdrojom vitamínu C, magnézia, 
vitamínu A, vitamínu K, karoténu a vitamínu A, vitamínu K, karoténu a 
vlákniny, polyfenolových antioxidantov. vlákniny, polyfenolových antioxidantov. 
Rakytník je prírodný multivitamín, Rakytník je prírodný multivitamín, 
ktorý má biostimulačné účinky, ktorý má biostimulačné účinky, 
výrazne  podporuje imunitný systém, výrazne  podporuje imunitný systém, 
má protinádorové účinky a očisťuje má protinádorové účinky a očisťuje 
organizmus.organizmus.

Brusnica
Brusnice majú antibakteriálne Brusnice majú antibakteriálne 
účinky, pôsobia proti črevným účinky, pôsobia proti črevným 
baktériám, ktoré spôsobujú baktériám, ktoré spôsobujú 
infekcie močových ciest, sú infekcie močových ciest, sú 
zdrojom fl avonoidov a vitamínov. zdrojom fl avonoidov a vitamínov. 
Obsahujú tiež kyselinu citrónovú, Obsahujú tiež kyselinu citrónovú, 
jablčnú, benzoovú a šťaveľovú, jablčnú, benzoovú a šťaveľovú, 
magnézium, kalcium, mangán, magnézium, kalcium, mangán, 
fosfor a sodík. Vyvážená ovocno-fosfor a sodík. Vyvážená ovocno-
bylinná zmes s prospešným bylinná zmes s prospešným 
účinkom na činnosť močového účinkom na činnosť močového 
ústrojenstva a ako prevencia ústrojenstva a ako prevencia 
zápalov močových ciest.

Čučoriedka s aróniou
Čaj užívame pri cukrovke, Čaj užívame pri cukrovke, 
pri problémoch v tráviacom pri problémoch v tráviacom 
a močovom ústrojenstve, a močovom ústrojenstve, 
hnačkových ochoreniach, pri hnačkových ochoreniach, pri 
zvýšenom cholesterole a vysokom zvýšenom cholesterole a vysokom 
krvnom tlaku. Prírodné farbivo krvnom tlaku. Prírodné farbivo 
plodov čučoriedky obyčajnej plodov čučoriedky obyčajnej 
má vplyv na regeneráciu očnej má vplyv na regeneráciu očnej 
sietnice. Plody arónie čierno-sietnice. Plody arónie čierno-
plodej obsahujú antibakteriálne plodej obsahujú antibakteriálne 
látky, pôsobia ako antioxidant, látky, pôsobia ako antioxidant, 
ktorý viaže voľné rádikály v tele.ktorý viaže voľné rádikály v tele.

Materina dúška
Čaj sa užíva pri Čaj sa užíva pri 
problémoch dýchacích problémoch dýchacích 
ústrojov, dráždivom kašli, ústrojov, dráždivom kašli, 
pri bolestiach hlavy a pri bolestiach hlavy a 
nespavosti, pri poruchách nespavosti, pri poruchách 
trávenia / nafukovanie trávenia / nafukovanie 
a hnačky/, pri zápaloch a hnačky/, pri zápaloch 
močových ústrojov a pri močových ústrojov a pri 
menštruačných ťažkostiach. menštruačných ťažkostiach. 

Zázvor proti 
chrípke
Medzi najvýznamnejšie Medzi najvýznamnejšie 
účinky zázvoru patrí účinky zázvoru patrí 
prevencia proti chrípke, prevencia proti chrípke, 
nachladnutiu aj rakovine, nachladnutiu aj rakovine, 
podpora trávenia. Jeho chuť je podpora trávenia. Jeho chuť je 
ostrá, mierne sladkáostrá, mierne sladká
so stopami citrónovej so stopami citrónovej 
vône. Čaj aktivuje funkciu vône. Čaj aktivuje funkciu 
sleziny, detoxifi kuje, pôsobí sleziny, detoxifi kuje, pôsobí 
protizápalovo a má antimi-protizápalovo a má antimi-
króbne účinky. Zázvorový króbne účinky. Zázvorový 
čaj pri dlhodobom užívaní čaj pri dlhodobom užívaní 
účinne odstraňuje pozápalové účinne odstraňuje pozápalové 
lymfatické uzlinky.lymfatické uzlinky.

Zázvor na krvný 
obeh
Tlmí zrážanlivosť krvi, zlepšuje Tlmí zrážanlivosť krvi, zlepšuje 
jej prietok a tým prispieva jej prietok a tým prispieva 
k ochrane srdcovo-cievneho k ochrane srdcovo-cievneho 
systému. Znižuje riziko infarktu, systému. Znižuje riziko infarktu, 
artériosklerózy, tlmí bolesti artériosklerózy, tlmí bolesti 
hlavy. Medzi najvýznamnejšie hlavy. Medzi najvýznamnejšie 
účinky zázvoru patrí podpora účinky zázvoru patrí podpora 
trávenia, prevencia proti chrípke, trávenia, prevencia proti chrípke, 
nachladnutiu aj rakovine nachladnutiu aj rakovine 
a v neposlednom rade tiež a v neposlednom rade tiež 
afrodiziakálne. Jeho chuť je afrodiziakálne. Jeho chuť je 
ostrá, mierne sladká so stopami ostrá, mierne sladká so stopami 
citrónovej vône.citrónovej vône.

Bio Medovka 
s pohánkou
Čaj pôsobí ukľudňujúco Čaj pôsobí ukľudňujúco 
na centrálny nervový na centrálny nervový 
a srdcovo-cievny systém.a srdcovo-cievny systém.
Účinne pôsobí na Účinne pôsobí na 
zvyšovanie pevnosti a zvyšovanie pevnosti a 
pružnosti ciev a regulácie pružnosti ciev a regulácie 
krvného obehu. Užíva krvného obehu. Užíva 
sa pri kŕčových žilách a sa pri kŕčových žilách a 
poruchách prekrvenia poruchách prekrvenia 
končatín. Podporuje aj končatín. Podporuje aj 
činnosť pečene a tráviaceho činnosť pečene a tráviaceho 
ústrojenstva.ústrojenstva.

Bio Šípka 
s rakytníkom
Čaj pôsobí priaznivo na ľudský Čaj pôsobí priaznivo na ľudský 
organizmus, osviežuje pri organizmus, osviežuje pri 
nadmernej únave a zvyšuje nadmernej únave a zvyšuje 
obranyschopnosť. Ruža šípová  obranyschopnosť. Ruža šípová  
- šípka vyvažuje nedostatok - šípka vyvažuje nedostatok 
vitamínu C, má povzbudzujúce vitamínu C, má povzbudzujúce 
účinky. Rakytník je prírodný účinky. Rakytník je prírodný 
multivitamín, ktorý obsahuje multivitamín, ktorý obsahuje 
veľmi veľa antioxidačne veľmi veľa antioxidačne 
pôsobiacich látok, ktoré chránia pôsobiacich látok, ktoré chránia 
bunky pred voľnými radikálmi, bunky pred voľnými radikálmi, 
má biostimulačné účinky, má biostimulačné účinky, 
výrazne  podporuje imunitný výrazne  podporuje imunitný 
systém.systém.

Čaje hygienicky balené

Bio Rakytník
s pohánkou
Čaj pôsobí  priaznivo na aj pôsobí  priaznivo na 
ľudský organizmus, osviežuje ľudský organizmus, osviežuje 
pri nadmernej únave a pri nadmernej únave a 
zvyšuje obranyschopnosť. zvyšuje obranyschopnosť. 
Droga účinne pôsobí na Droga účinne pôsobí na 
zvyšovanie pevnosti a zvyšovanie pevnosti a 
pružnosti ciev a regulácie pružnosti ciev a regulácie 
krvného obehu. Užíva sa pri krvného obehu. Užíva sa pri 
kŕčových žilách a poruchách kŕčových žilách a poruchách 
prekrvenia končatín. prekrvenia končatín. 

Ríbezľa čierna
s bazou
Plody čiernej ríbezle vďaka Plody čiernej ríbezle vďaka 
vysokému obsahu vitamínu vysokému obsahu vitamínu 
C, rutinu, citrínu a dalších C, rutinu, citrínu a dalších 
látok, tonizujú srdcovo-látok, tonizujú srdcovo-
cievny systém a prispievajú cievny systém a prispievajú 
k látkovej výmene a k látkovej výmene a 
odolnosti organizmu. odolnosti organizmu. 
Obsahové látky z listov Obsahové látky z listov 
prispievajú k vyplavovaniu prispievajú k vyplavovaniu 
kyseliny močovej a kyseliny močovej a 
šťavelovej z organizmu.šťavelovej z organizmu.

močovm



„Všetky vrchy, pohoria, všetky lúky a lesy
sú prirodzené lekárne.“

Paracelsus

Bylinný mix
FYTO ČISTIACIFYTO ČISTIACI
ČARO METABOLICKÝČARO METABOLICKÝ
ECHINOFIT NA IMUNITUECHINOFIT NA IMUNITU
MÄTAMÄTA

Ovocný mix
JABLKO SO ŠKORICOUJABLKO SO ŠKORICOU
ŠÍPKA S RAKYTNÍKOMŠÍPKA S RAKYTNÍKOM
ČUČORIEDKA S ARÓNIOUČUČORIEDKA S ARÓNIOU
ELEGANT ČAJELEGANT ČAJ
BRUSNICA S RAKYTNÍKOMBRUSNICA S RAKYTNÍKOM

Prechladnutie 
baza s lipou
Čaj má priaznivý účinok pri Čaj má priaznivý účinok pri 
chrípkových ochoreniach a chorobách z chrípkových ochoreniach a chorobách z 
prechladnutia. Pôsobí potopudne.prechladnutia. Pôsobí potopudne.

Na odkyslenie
Repík, púpava, fenikel a túžobník Repík, púpava, fenikel a túžobník 
majú blahodárny vplyv na majú blahodárny vplyv na 
metabolizmus tráviaceho traktu, metabolizmus tráviaceho traktu, 
udržiavajú zdravú kožu a fyzické udržiavajú zdravú kožu a fyzické 
zdravie.zdravie.

Kŕčové žily
Čaj sa používa pri kŕčových Čaj sa používa pri kŕčových 
žilách na podporu pevnostižilách na podporu pevnosti
a pružnosti ciev.a pružnosti ciev.

Diabetický čaj
Rastlinná zmes s podporným Rastlinná zmes s podporným 
účinkom pri liečení cukrovky.  účinkom pri liečení cukrovky.  
Znižuje hladinu krvného cukru Znižuje hladinu krvného cukru 
a urýchľuje látkovú premenu.a urýchľuje látkovú premenu.

Senný čaj
Čaj prirodzeným spôsobom Čaj prirodzeným spôsobom 
reguluje trávenie, priaznivo reguluje trávenie, priaznivo 
pôsobí na peristaltiku čriev pôsobí na peristaltiku čriev 
a taktiež vyprázdňovanie a taktiež vyprázdňovanie 
hrubého čreva.hrubého čreva.

Dubový čaj z dubovej kôry
Používa sa pri hnačkách a pri zápalePoužíva sa pri hnačkách a pri zápale
v tráviacom trakte. Droga zabraňuje prestupu v tráviacom trakte. Droga zabraňuje prestupu 
bakteriálnej nákazy z tráviaceho ústrojenstva bakteriálnej nákazy z tráviaceho ústrojenstva 
do močových ciest. Pri vonkajšom použití sa do močových ciest. Pri vonkajšom použití sa 
uplatňuje pri hemoroidoch, kožných zápaloch, uplatňuje pri hemoroidoch, kožných zápaloch, 
ako kloktadlo a kúpeľ.ako kloktadlo a kúpeľ.

Jablko so škoricou
Príjemný a lahodný osviežujúci ríjemný a lahodný osviežujúci 
nápoj z jablkovej dužiny nápoj z jablkovej dužiny 
s pridaním škorice, vhodný pre s pridaním škorice, vhodný pre 
každú chvíľku relaxu.každú chvíľku relaxu.

Elegant - bylinný 
čaj s mrkvou
Príjemný a lahodný Príjemný a lahodný 
osviežujúci nápoj vhodný osviežujúci nápoj vhodný 
pre každú chvíľku relaxu.pre každú chvíľku relaxu.

Vianočný čaj
PrPríjemný a lahodný íjemný a lahodný 
osviežujúci nápoosviežujúci nápoj j 
vhodný pre všeobecné vhodný pre všeobecné 
použitie.použitie.

Čaje



Pankreas 
Kláštorný čaj
Bylinková zmes má Bylinková zmes má 
priaznivý účinok pri priaznivý účinok pri 
poruchách metabolizmu poruchách metabolizmu 
v tráviacej sústavev tráviacej sústave
a podžalúdkovej žľazy.a podžalúdkovej žľazy.

„Na každú chorobu vyrástla bylina.“
Paracelsus

Čaj pre dojčiace 
matky
Čaj má podporný účinok Čaj má podporný účinok 
pre zvýšenie tvorby pre zvýšenie tvorby 
materského mlieka. Používa materského mlieka. Používa 
sa dvakrát denne pred sa dvakrát denne pred 
jedlom.jedlom.

Bio Čaj pre 
tehotné
Čaj má pozitívne účinky Čaj má pozitívne účinky 
na organizmus tehotnej na organizmus tehotnej 
ženy. Obsahuje aj plody Ra-ženy. Obsahuje aj plody Ra-
kytníka rešetliakového, plody kytníka rešetliakového, plody 
šípky a arónie čiernoplodej, šípky a arónie čiernoplodej, 
bohaté na vitamínybohaté na vitamíny
a minerály.a minerály.

Cholesterol – 
Ružbašský čaj
Táto bylinná zmes áto bylinná zmes 
podporuje procesy látkovej podporuje procesy látkovej 
výmeny a priaznivo výmeny a priaznivo 
ovplyvňuje hladinu ovplyvňuje hladinu 
cholesterolu v krvi.cholesterolu v krvi.

Detský čaj 
svätojánsky
Čaj sa používa pri Čaj sa používa pri 
tráviacich ťažkostiachtráviacich ťažkostiach
a nadúvaní.a nadúvaní.

Jarná očista
Na jar je ľudský Na jar je ľudský 
organizmus zraniteľný, organizmus zraniteľný, 
chýbajú mu vitamíny a tak chýbajú mu vitamíny a tak 
nastupuje ,, jarná únava“ nastupuje ,, jarná únava“ 
Najviac v tomto období je Najviac v tomto období je 
zaťažovaná pečeň, preto zaťažovaná pečeň, preto 
je pre organizmus vhodná je pre organizmus vhodná 
jarná očista v podobe jarná očista v podobe 
nášho čaju.nášho čaju.

Krušinový čaj
Čaj má priaznivý účinok pri Čaj má priaznivý účinok pri 
chronickej zápche. Zlepšuje chronickej zápche. Zlepšuje 
peristaltiku hrubého čreva, peristaltiku hrubého čreva, 
mierne podporuje tvorbu mierne podporuje tvorbu 
žlče a jej vylučovanie do žlče a jej vylučovanie do 
čriev. Pije sa po dúškoch, čriev. Pije sa po dúškoch, 
najlepšie večer.najlepšie večer.

Urologický čaj 
svätojánsky
Čajová zmes priaznivo Čajová zmes priaznivo 
účinkuje zvýšeným účinkuje zvýšeným 
vylučovaním tekutín pri vylučovaním tekutín pri 
zápalových ochoreniach zápalových ochoreniach 
močových ciest, močového močových ciest, močového 
mechúra a obličiek.mechúra a obličiek.

Čaj na prostatu
Čaj priaznivo ovplyvňuje Čaj priaznivo ovplyvňuje 
funkciu obličiek, prostatyfunkciu obličiek, prostaty
a močových ciest. Čaj a močových ciest. Čaj 
pijeme počas dňa a večer pijeme počas dňa a večer 
pred spaním po dúškoch.pred spaním po dúškoch.

Repík lekársky
Droga stimuluje činnosť Droga stimuluje činnosť 
žlčníka, pečene, zlepšuje žlčníka, pečene, zlepšuje 
metabolizmus tukov a metabolizmus tukov a 
cholesterolu. Celkove cholesterolu. Celkove 
zlepšuje trávenie, tlmí zlepšuje trávenie, tlmí 
zápalové procesyzápalové procesy
v tráviacom ústojenstve.v tráviacom ústojenstve.

Yzop lekársky 
Protizápalový
Čaj z Yzopu sa najviac využíva pri Čaj z Yzopu sa najviac využíva pri 
zápale dýchacích ciest, kde pôsobí zápale dýchacích ciest, kde pôsobí 
dezinfekčne až antibioticky. Čaj dezinfekčne až antibioticky. Čaj 
účinne pôsobí aj v tráviacom trakte účinne pôsobí aj v tráviacom trakte 
ako tonikum a stimulans. Je dobrým ako tonikum a stimulans. Je dobrým 
pomocníkom pri nežiaducom potení pomocníkom pri nežiaducom potení 
a v období klimaktéria.a v období klimaktéria.

Čaj na dnu
Čaj používame pri Čaj používame pri 
kĺbovom ochorení, kĺbovom ochorení, 
spôsobeným poruchou spôsobeným poruchou 
metabolizmu a poruchou metabolizmu a poruchou 
vylučovania kyseliny vylučovania kyseliny 
močovej z organizmu.močovej z organizmu.
Čaj pijeme počas dňaČaj pijeme počas dňa
po dúškoch.po dúškoch.

Vysoký tlak
Bylinný čaj 
s hlohom
Čaj má priaznivý účinok Čaj má priaznivý účinok 
pri sklerotických stavoch pri sklerotických stavoch 
a pri zvýšenom krvnom a pri zvýšenom krvnom 
tlaku.tlaku.

Prieduškový čaj
Čaj sa používa ako Čaj sa používa ako 
prostriedok na podporu prostriedok na podporu 
funkcie horných a dolných funkcie horných a dolných 
dýchacích ciest a orgánov. dýchacích ciest a orgánov. 
Sladiť medom.Sladiť medom.

Ukľudňujúci 
svätojánsky čaj
Čaj má priaznivý vplyv Čaj má priaznivý vplyv 
na psychiku, účinkuje pri na psychiku, účinkuje pri 
nervozite. Čaj sa pije 2 - 3 nervozite. Čaj sa pije 2 - 3 
krát denne, poslednýkrát denne, posledný
krát pred spaním.krát pred spaním.

Metabolický čaj 
Čaro
Čaj je čistá prírodná zmes Čaj je čistá prírodná zmes 
vyrobená z ekologických vyrobená z ekologických 
surovín. Slúži ako potravinový surovín. Slúži ako potravinový 
doplnok pre zlepšenie doplnok pre zlepšenie 
vylučovania nežiaducich vylučovania nežiaducich 
metabolických produktov metabolických produktov 
z organizmu. Podporuje z organizmu. Podporuje 
udržiavanie dobrej kondície a udržiavanie dobrej kondície a 
chráni pred ukladaním tukuchráni pred ukladaním tuku.



„Lekár lieči, príroda uzdravuje.“
Hippokrates

Lipový čaj 
Potopudný účinok Potopudný účinok 
využívame pri chrípke využívame pri chrípke 
a ochorení a ochorení 
dýchacích ciest.dýchacích ciest.

Fenikel
Tlmí nadúvanie a Tlmí nadúvanie a 
bolestivé kŕče v tráviacom bolestivé kŕče v tráviacom 
ústrojenstve. Tiež zlepšuje ústrojenstve. Tiež zlepšuje 
vylučovanie tráviacich vylučovanie tráviacich 
fermentov a povzbudzuje fermentov a povzbudzuje 
črevnú peristaltiku. črevnú peristaltiku. 
Podporuje vykašliavanie Podporuje vykašliavanie 
hlienu.hlienu.

Ženský čaj
Čaj má priaznivý Čaj má priaznivý 
účinok pri ženských účinok pri ženských 
ťažkostiach, najmä ťažkostiach, najmä 
pri  nepravidelnej 
menštruácii.

Šalvia lekárska
Pôsobí silne antibioticky Pôsobí silne antibioticky 
a protizápalovo v oblasti a protizápalovo v oblasti 
tráviaceho traktu a pri močových tráviaceho traktu a pri močových 
cestách. Tiež pri bolesti v cestách. Tiež pri bolesti v 
krku, angíne a pri ženských krku, angíne a pri ženských 
zápalových ochoreniach. Má zápalových ochoreniach. Má 
široké uplatnenie aj na vonkajšie široké uplatnenie aj na vonkajšie 
použitie ako kúpeľ a kloktadlo.použitie ako kúpeľ a kloktadlo.

Palina
Horčiny obsiahnutéHorčiny obsiahnuté
v paline povzbudzujú v paline povzbudzujú 
žalúdočnú sekréciu žalúdočnú sekréciu 
a vylučovanie žlče. a vylučovanie žlče. 
Zlepšuje tiež činnosť Zlepšuje tiež činnosť 
pečene a podžalúdkovej pečene a podžalúdkovej 
žľazy. Neodporúča sa na žľazy. Neodporúča sa na 
dlhodobé užívanie.dlhodobé užívanie.

Žalúdočný čaj
Čaj sa používa Čaj sa používa 
pri niektorých pri niektorých 
tráviacich ťažkostiach, tráviacich ťažkostiach, 
nechutenstve, nechutenstve, 
meteorizme. Čaj pijeme 
pol hodiny pred jedlom.

Čaj na kĺby
Čaj sa užíva ako Čaj sa užíva ako 
prostriedok podporujúci prostriedok podporujúci 
funkcie pohybového funkcie pohybového 
ústrojenstva s dobrým ústrojenstva s dobrým 
účinkom na reumatizmus účinkom na reumatizmus 
kĺbov. Pomáha pri kĺbov. Pomáha pri 
vyplavovaní nežiaducich vyplavovaní nežiaducich 
látok z organizmu.látok z organizmu.

Karpatský elixír 
Regeneračný
Nápoj pôsobí priaznivo na Nápoj pôsobí priaznivo na 
regeneráciu organizmu, účinkuje regeneráciu organizmu, účinkuje 
povzbudzujúco a zvyšuje vitalitu. povzbudzujúco a zvyšuje vitalitu. 
Vo vhodných dávkach kladne Vo vhodných dávkach kladne 
pôsobí na metabolizmus a pôsobí na metabolizmus a 
upevňuje zdravie. Môžeme ho piť upevňuje zdravie. Môžeme ho piť 
i ako čaj pri poruchách trávenia, i ako čaj pri poruchách trávenia, 
metabolizmu a látkovej výmeny.metabolizmu a látkovej výmeny.

Praslička roľná
Hlavnou účinnou zložkou Hlavnou účinnou zložkou 
prasličky je kyselina prasličky je kyselina 
kremičitá, ktorá ľahko kremičitá, ktorá ľahko 
preniká do moču, kože preniká do moču, kože 
a sliznice. Ovplyvňuje a sliznice. Ovplyvňuje 
regeneračné procesy v cievnej regeneračné procesy v cievnej 
stene, pľúcach a močových stene, pľúcach a močových 
cestách. Zlepšuje látkovú cestách. Zlepšuje látkovú 
premenu. Pôsobí tiež ako premenu. Pôsobí tiež ako 
antireumatikum.antireumatikum.

Karpatský Fyto čaj 
- detoxikačný
Z čistých karpatských bylín. Z čistých karpatských bylín. 
Čaj vyplavuje z organizmu Čaj vyplavuje z organizmu 
toxické látky, zlepšuje imunitu, toxické látky, zlepšuje imunitu, 
stimuluje funkciu tráviacich stimuluje funkciu tráviacich 
orgánov látkovej premeny, orgánov látkovej premeny, 
znižuje škodlivosťznižuje škodlivosť
neekologických  plyvovneekologických  plyvov
v organizme a malých dávok v organizme a malých dávok 
ožiarenia.

Čaj na pečeň
a žlčník
Čaj je vhodný na Čaj je vhodný na 
podporu činnosti pečene podporu činnosti pečene 
a žlčníka, priaznivo a žlčníka, priaznivo 
pôsobí na ochranu a pôsobí na ochranu a 
obnovu pečeňového obnovu pečeňového 
parenchýmu. Podávame parenchýmu. Podávame 
3x denne pred jedlom.3x denne pred jedlom.

Čajík z babkinej 
špajzy
Na denné používanie, vhodný Na denné používanie, vhodný 
pri jarnej únave organizmu ako pri jarnej únave organizmu ako 
osviežujúci nápoj.Vráťme sa do osviežujúci nápoj.Vráťme sa do 
detstva a ochutnajme čajovú detstva a ochutnajme čajovú 
receptúru našej babky, ktorá receptúru našej babky, ktorá 
počas roka starostlivo zbierala počas roka starostlivo zbierala 
bylinky, šípky , čučoriedky, bylinky, šípky , čučoriedky, 
jabĺčka, aby pre nás z lásky pri-jabĺčka, aby pre nás z lásky pri-
pravila hrnček chutného čajíku.pravila hrnček chutného čajíku.

Na čistenie krvi
Čaj používame ako Čaj používame ako 
podporný prostriedok na podporný prostriedok na 
prečistenie krvi a zlepšenie prečistenie krvi a zlepšenie 
prekrvenia vnútorných prekrvenia vnútorných 
orgánov. Čaj pijeme počas orgánov. Čaj pijeme počas 
dňa po dúškoch 4 šálky.dňa po dúškoch 4 šálky.

Na imunitu - 
Echinofit
Čaj používame ako Čaj používame ako 
podporný prostriedok podporný prostriedok 
na prečistenie krvi a na prečistenie krvi a 
zlepšenie prekrvenia zlepšenie prekrvenia 
vnútorných orgánov.vnútorných orgánov.

Na chudnutie
Čaj sa používa pri obezite Čaj sa používa pri obezite 
ako podporný prostriedok ako podporný prostriedok 
pri regulovaní telesnej pri regulovaní telesnej 
hmotnosti. Piť trikrát denne hmotnosti. Piť trikrát denne 
šálku čaju pred jedlom.šálku čaju pred jedlom.

Fitnes so
žen-šenom
Čajová zmes z ekologických Čajová zmes z ekologických 
surovín. Zlepšuje dýchanie, surovín. Zlepšuje dýchanie, 
telesnú kondíciu a výkonnosť. telesnú kondíciu a výkonnosť. 
Povzbudzuje myslenie a Povzbudzuje myslenie a 
znižuje stres.znižuje stres.

enštruácii.enštruácii. metemete
pol hpol h

ožiareožiare



Pu-erh - s citrónovou
trávou 
Čaj Pu-erh podporuje celkovú látkovú Čaj Pu-erh podporuje celkovú látkovú 
výmenu, rozpúšťa tukové vankúšiky a výmenu, rozpúšťa tukové vankúšiky a 
zbavuje telo škodlivých splodín a usadenín.zbavuje telo škodlivých splodín a usadenín.
Znižuje hodnoty cholesterolu  a kyseliny Znižuje hodnoty cholesterolu  a kyseliny 
močovej v krvi. Denne pijeme 3-5 šálok.močovej v krvi. Denne pijeme 3-5 šálok.

Rooibos
Má všestranné blahodárne účinky a Má všestranné blahodárne účinky a 
obsahuje veľké množstvo stopových prvkov obsahuje veľké množstvo stopových prvkov 
a minerálov Ca, Mg, Fe, F, Gu, Zn, K a a minerálov Ca, Mg, Fe, F, Gu, Zn, K a 
vitamín C. Pôsobí povzbudivo, zaháňa vitamín C. Pôsobí povzbudivo, zaháňa 
smäd a uvoľňuje napätie. Je tiež vhodný pri smäd a uvoľňuje napätie. Je tiež vhodný pri 
odtučňovacej kúre. Hodí sa pre deti
i dojčiace ženy.

Zelený čaj povzbudzujúci
Čaj je vhodný pre fytoterapiu, priaznivo Čaj je vhodný pre fytoterapiu, priaznivo 
ovplyvňuje cievy a zlepšuje krvný obeh. ovplyvňuje cievy a zlepšuje krvný obeh. 
Pôsobí antibioticky.Pôsobí antibioticky.

Pu-erh
Čaj Pu-erh podporuje celkovú Čaj Pu-erh podporuje celkovú 
látkovú výmenu, rozpúšťa tukové látkovú výmenu, rozpúšťa tukové 
vankúšiky a zbavuje telo škodlivých vankúšiky a zbavuje telo škodlivých 
splodín a usadenín. Znižuje hodnoty splodín a usadenín. Znižuje hodnoty 
cholesterolu a kyseliny močovej v krvi.cholesterolu a kyseliny močovej v krvi.

Gruzínsky
čierny čaj
Príjemný a lahodný osviežujúci Príjemný a lahodný osviežujúci 
nápoj vhodný pre všeobecné nápoj vhodný pre všeobecné 
použitie.použitie.

Obličkový čaj
Čaj používame ako podporný Čaj používame ako podporný 
prostriedok pri obličkových prostriedok pri obličkových 
ochoreniach.ochoreniach.

Čaj Hrubé črevo
Čaj sa používa pri črevných Čaj sa používa pri črevných 
poruchách. Užíva sa trikrát denne poruchách. Užíva sa trikrát denne 
pred jedlom.pred jedlom.

Čaj na pamäť
Podpora mozgovej činnosti Podpora mozgovej činnosti 
a tým aj udržiavanie resp. a tým aj udržiavanie resp. 
zlepšovanie pamäti.zlepšovanie pamäti.

Šípkový ovocný čaj
Čaj pôsobí priaznivo na ľudský Čaj pôsobí priaznivo na ľudský 
organizmus. Preventívne zvyšuje organizmus. Preventívne zvyšuje 
obranyschopnosť, zlepšuje látkovú obranyschopnosť, zlepšuje látkovú 
premenu,osviežuje pri nadmernej premenu,osviežuje pri nadmernej 
únave.únave.

Lesná zmes 
ovocný čaj 
Príjemný a lahodný osviežujúci Príjemný a lahodný osviežujúci 
nápoj vhodný pre všeobecné nápoj vhodný pre všeobecné 
použitie.použitie.

Cudzokrajné čaje

Čučoriedkový ovocný čaj
Čaj má priaznivý účinok pri cukrovke, Čaj má priaznivý účinok pri cukrovke, 
pôsobí dezinfekčne v tráviacompôsobí dezinfekčne v tráviacom
a močovom ústrojenstve a tiež pri a močovom ústrojenstve a tiež pri 
hnačkových ochoreniach. Farbivo hnačkových ochoreniach. Farbivo 
plodov má vplyv na regeneráciuplodov má vplyv na regeneráciu
očnej sietnice.očnej sietnice.

„Najväčším dobrom je žiť podľa prírody.“
Marcus Jullius Cicero
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Detský čaj 
vitamínový
Príjemný a lahodný Príjemný a lahodný 
osviežujúci nápoj osviežujúci nápoj 
určený  k regenerácii určený  k regenerácii 
detského organizmu detského organizmu 
počas celého dňa, počas celého dňa, 
vhodný pre všeobecné vhodný pre všeobecné 
použitie.použitie.

Detský čaj 
prieduškový
Čaj má priaznivý účinok Čaj má priaznivý účinok 
pri prechladnutí, podporuje pri prechladnutí, podporuje 
funkcie dýchacích ciest. funkcie dýchacích ciest. 
Uľahčuje odkašliavanie a pôsobí Uľahčuje odkašliavanie a pôsobí 
dezinfekčne na horné dýchacie dezinfekčne na horné dýchacie 
cesty.cesty.

Detský čaj 
na dobrý spánok 
Použitie: Bylinná zmes ukľudňuje  Použitie: Bylinná zmes ukľudňuje  
detský organizmus  a napomáha  detský organizmus  a napomáha  
dobrému spánku.dobrému spánku.

Bio Detský čaj na imunitu
Ovocno - bylinná zmes podporuje Ovocno - bylinná zmes podporuje 
obranyschopnosť organizmu a stimuluje obranyschopnosť organizmu a stimuluje 
činnosť imunitného systému.činnosť imunitného systému.

Bio Rakytníček
Vyvážená BIO zmes zvyšuje Vyvážená BIO zmes zvyšuje 
obranyschopnosť detského obranyschopnosť detského 
organizmu a stimuluje činnosť organizmu a stimuluje činnosť 
tráviaceho traktu. Rakytník je tráviaceho traktu. Rakytník je 
prírodný multivitamín, ktorý prírodný multivitamín, ktorý 
obsahuje veľmi veľa antioxidačne obsahuje veľmi veľa antioxidačne 
pôsobiacich látok, výrazne  pôsobiacich látok, výrazne  
podporujúcich imunitný systém. podporujúcich imunitný systém. 
Ruža šípová  - šípka vyvažuje Ruža šípová  - šípka vyvažuje 
nedostatok vitamínu C, má nedostatok vitamínu C, má 
povzbudzujúce účinky a je povzbudzujúce účinky a je 
zdrojom provitamínu A a P.zdrojom provitamínu A a P.

Čaro 
metabolický
50 ks x 2 g50 ks x 2 g
čaj je čisto prírodna čaj je čisto prírodna 
zmes vyrobená zmes vyrobená 
z ekologicky z ekologicky 
nezávadných surovín. nezávadných surovín. 
Slúži ako potravinový Slúži ako potravinový 
doplnok pre zlepšenie doplnok pre zlepšenie 
vylučovania vylučovania 
nežiadúcich odpadných nežiadúcich odpadných 
metabolických metabolických 
produktov produktov 
z organizmu. z organizmu. 
Podporuje udržovanie Podporuje udržovanie 
dobrej kondície. dobrej kondície. 

Lesná zmes – 
na osvieženie
50 ks x 2 g50 ks x 2 g
originálna kombinácia originálna kombinácia 
lesných plodov. lesných plodov. 
S každým dúškom S každým dúškom 
tohto čaju se prenesiete tohto čaju se prenesiete 
do krás neporušenej do krás neporušenej 
prírody, ucítite hrejivý prírody, ucítite hrejivý 
dotyk šumiaceho lesa, dotyk šumiaceho lesa, 
ktorý pohladí vaše ktorý pohladí vaše 
zmysly.zmysly.

Echinofit – 
na imunitu
50 ks x 2 g 50 ks x 2 g 
Echinofi t je Echinofi t je 
výnimočný výnimočný 
svojím zložením svojím zložením 
a všeobecne a všeobecne 
stimulačným stimulačným 
účinkom na účinkom na 
srdcovo-cievny srdcovo-cievny 
a imunitný systém.a imunitný systém.

Fyto – čistiaci, 
detoxikačný 
čaj
50 ks x 2 g 50 ks x 2 g 
čaj vyplavuje čaj vyplavuje 
z organizmu toxické z organizmu toxické 
látky, zlepšuje imunitu, látky, zlepšuje imunitu, 
stimuluje funkciu stimuluje funkciu 
tráviacich orgánov tráviacich orgánov 
látkovej výmeny, látkovej výmeny, 
znižuje škodlivosť znižuje škodlivosť 
neekologických vplyvov neekologických vplyvov 
v organizme a malých v organizme a malých 
dávok žiarenia.dávok žiarenia.

Mäta 
pieporná – 
svieži dych
50 ks x 2 g50 ks x 2 g
mätový čaj má mätový čaj má 
priaznivý účinok na priaznivý účinok na 
trávenie, podporuje trávenie, podporuje 
vylučovanie vylučovanie 
tráviacich šťiav tráviacich šťiav 
a žlče. Pomáha pri a žlče. Pomáha pri 
nadúvaní.nadúvaní.

Čierny čaj 
Gruzínsky
50 ks x 2g50 ks x 2g
osviežujúci čajosviežujúci čaj

Zelený čaj – 
povzbudzujúcí
50 ks x 2g50 ks x 2g
čaj je vhodný pre čaj je vhodný pre 
fytoterapiu, má fytoterapiu, má 
priaznivý vplyv priaznivý vplyv 
na cievy a zlepšuje na cievy a zlepšuje 
krvný obeh. Pôsobí krvný obeh. Pôsobí 
antibioticky.antibioticky.

Šípka – 
prírodný 
vitamín C
50 ks x 2 g 50 ks x 2 g 
čaj pôsobí priaznivo čaj pôsobí priaznivo 
na ľudský organizmus. na ľudský organizmus. 
Preventívne zvyšuje Preventívne zvyšuje 
obranyschopnosť, obranyschopnosť, 
zlepšuje látkovú zlepšuje látkovú 
výmenu, osviežuje výmenu, osviežuje 
pri nadmernej pri nadmernej 
únave.únave.

Gastro čaje 
v hygienických prebalochDetské čaje



Alchemilka  žltozelená - vňať

Obsah trieslovín pôsobí adstringentne Obsah trieslovín pôsobí adstringentne 
na sliznicu tráviacich ústrojov a zabra-na sliznicu tráviacich ústrojov a zabra-
ňuje rozmnožovaniu nežiadúcej fl óry. ňuje rozmnožovaniu nežiadúcej fl óry. 
Horčiny zlepšujú vstrebávanie živínHorčiny zlepšujú vstrebávanie živín
v tenkom  čreve.v tenkom  čreve.

Archangelika  lekárska - koreň

Povzbudzuje vylučovanie žalúdočnej Povzbudzuje vylučovanie žalúdočnej 
šťavy a tráviacich enzýmov, mierne šťavy a tráviacich enzýmov, mierne 
zvyšuje črevnú peristaltiku. Osvedčuje zvyšuje črevnú peristaltiku. Osvedčuje 
sa pri nechutenstve. Ovplyvňujesa pri nechutenstve. Ovplyvňuje
činnosť centrálnej nervovej sústavy.činnosť centrálnej nervovej sústavy.

Arónia  čiernoplodá - plod

Obsahuje veľa trieslovín, aminokyse-Obsahuje veľa trieslovín, aminokyse-
liny, cukry, pektíny, minerály, a ďalšie liny, cukry, pektíny, minerály, a ďalšie 
cenné látky. Má liečivý účinok cenné látky. Má liečivý účinok 
vo vzťahu k chorobám krvného obehu.vo vzťahu k chorobám krvného obehu.

Baza  čierna - kvet

Má potopudný účinok, ktorý sa využí-Má potopudný účinok, ktorý sa využí-
va pri horúčkovitých ochoreniach a pri va pri horúčkovitých ochoreniach a pri 
chorobách z prechladnutia.chorobách z prechladnutia.

Baza  čierna - plod

Pôsobí diureticky, t.j. zvyšuje vylučova-Pôsobí diureticky, t.j. zvyšuje vylučova-
nie tekutín. Používa sa pri horúčkovi-nie tekutín. Používa sa pri horúčkovi-
tých ochoreniach a pri ochoreniachtých ochoreniach a pri ochoreniach
z prechladnutia.z prechladnutia.

Benedikt  lekársky - vňať

Horké látky podporujú trávenie a tým Horké látky podporujú trávenie a tým 
zvyšujú tvorbu žalúdočnej šťavy a žlče. zvyšujú tvorbu žalúdočnej šťavy a žlče. 

Priaznivo pôsobí na látkovú premenuPriaznivo pôsobí na látkovú premenu
a má močopudné vlastnosti.a má močopudné vlastnosti.

Betonika lekárska - vňať

Pôsobí pri poruchách tráviaceho Pôsobí pri poruchách tráviaceho 
ústrojenstva, stimuluje a čistí tráviacu ústrojenstva, stimuluje a čistí tráviacu 
sústavu. Je vhodná tiež pri nervovej sústavu. Je vhodná tiež pri nervovej 
vyčerpanosti a precitlivenosti nervovej vyčerpanosti a precitlivenosti nervovej 
sústavy.sústavy.

Borievka  obyčajná - plod

Silica napomáha tvorbe žalúdočnej Silica napomáha tvorbe žalúdočnej 
kyseliny a zlepšuje vylučovanie žlče.kyseliny a zlepšuje vylučovanie žlče.

Breza bradavičnatá - list

Pôsobí diureticky, t.j. zvyšuje vylučo-Pôsobí diureticky, t.j. zvyšuje vylučo-
vanie tekutín. Účinkuje pri zápaloch vanie tekutín. Účinkuje pri zápaloch 
močových ciest, zvýšenej koncentrácii močových ciest, zvýšenej koncentrácii 
kyseliny močovej v krvi a pri tvorbe kyseliny močovej v krvi a pri tvorbe 
močových kameňov.močových kameňov.

Čakanka obyčajná - vňať

Podporuje látkovú výmenu, tvorbu Podporuje látkovú výmenu, tvorbu 
žlče a tráviacich štiav. Zlepšuje chuť do žlče a tráviacich štiav. Zlepšuje chuť do 
jedla, prácu srdca, pôsobí antisepticky jedla, prácu srdca, pôsobí antisepticky 
a sedatívne.a sedatívne.

Čistec lesný - vňať

Má výrazné sedatívne pôsobenie, Má výrazné sedatívne pôsobenie, 
znižuje krvný tlak, zvyšuje zrážanlivosť znižuje krvný tlak, zvyšuje zrážanlivosť 
krvi. Využíva sa v gynekológiikrvi. Využíva sa v gynekológii
a v ľudovej fytoterapii.a v ľudovej fytoterapii.

Čistiaci bylinný čaj

Vyvážená bylinná zmes lahodnej Vyvážená bylinná zmes lahodnej 
vône a chuti napomáha vylučovaniu vône a chuti napomáha vylučovaniu 
nežiaducich odpadných produktov, nežiaducich odpadných produktov, 
vznikajúcich pri metabolických proce-vznikajúcich pri metabolických proce-
soch v ľudskom organizme.soch v ľudskom organizme.

Čučoriedka obyčajná - plod

Obsahuje protibakteriálne látky, ktoré Obsahuje protibakteriálne látky, ktoré 
sa využívajú pri zápalových procesoch sa využívajú pri zápalových procesoch 
žalúdka a čriev. Účinné je aj vyplacho-žalúdka a čriev. Účinné je aj vyplacho-
vanie pri zápalových ochoreniachvanie pri zápalových ochoreniach
v ústnej dutine. Používa sa pri preven-v ústnej dutine. Používa sa pri preven-
cii a liečbe šeroslepoty.cii a liečbe šeroslepoty.

Čučoriedka obyčajná - vňať

Priaznivý účinok má pri cukrovke, Priaznivý účinok má pri cukrovke, 
pôsobí dezinfekčne v tráviacom a pôsobí dezinfekčne v tráviacom a 
močovom ústrojenstve. Tiež primočovom ústrojenstve. Tiež pri
hnačkových ochoreniach.hnačkových ochoreniach.

Ďatelina lúčna - kvet

Používa sa pri hnačke, bronchitde, Používa sa pri hnačke, bronchitde, 
reumatizme, pri opuchnutých lymfatic-reumatizme, pri opuchnutých lymfatic-
kých žľazách aj pri cukrovke. Na von-kých žľazách aj pri cukrovke. Na von-
kajšie použitie sa používa ako kožný kajšie použitie sa používa ako kožný 
desinfi ciens na ekzémy a hnisavé rany.desinfi ciens na ekzémy a hnisavé rany.

Devätsil lekársky - koreň

Pôsobí močopudne pri horúčkovitých Pôsobí močopudne pri horúčkovitých 
ochoreniach, astme, dne, epilepsiiochoreniach, astme, dne, epilepsii
a výrazne tlmí kašeľ.a výrazne tlmí kašeľ.

Dub letný - kôra

Pri liečení hnačkového ochorenia. Pri liečení hnačkového ochorenia. 
Vonkajšie použitie pri hemoroidoch, Vonkajšie použitie pri hemoroidoch, 
kožných zápaloch, ako kloktadlo.kožných zápaloch, ako kloktadlo.

Dúška  tymiánová - vňať

Má antibakteriálne účinky, ktoré sa Má antibakteriálne účinky, ktoré sa 
využívajú pri liečbe zápalových ocho-využívajú pri liečbe zápalových ocho-
rení dýchacích ciest a kože. Má tiež rení dýchacích ciest a kože. Má tiež 
mierny antiparazitický a antimykotic-mierny antiparazitický a antimykotic-
ký účinok.ký účinok.

Fazuľa  záhradná - struk

Je vhodným diuretikom, znižuje hladi-Je vhodným diuretikom, znižuje hladi-
nu krvného cukru a urýchľuje látkovú nu krvného cukru a urýchľuje látkovú 
premenu. Je vhodná pri dne.premenu. Je vhodná pri dne.

Fenikel  obyčajný - plod

Tlmí nadúvanie a bolestivé kŕčeTlmí nadúvanie a bolestivé kŕče
v tráviacom ústrojenstve.v tráviacom ústrojenstve.

Fialka  trojfarebná - vňať

Používa sa pri metabolických toxických Používa sa pri metabolických toxických 
a alergických chorobách. Je pomocným a alergických chorobách. Je pomocným 
liekom aj pri kapilaropatii s násled-liekom aj pri kapilaropatii s násled-
kami na očnej sietnici, obličkových kami na očnej sietnici, obličkových 
tepničkách a v ďalších orgánoch.tepničkách a v ďalších orgánoch.

Hloh  obyčajný - kvet s listom

Má priaznivý vplyv na srdce a cievy. Má priaznivý vplyv na srdce a cievy. 
Hloh stabilizuje krvný tlak a pomáhaHloh stabilizuje krvný tlak a pomáha
v liečbe klimakterických obtiaží.v liečbe klimakterických obtiaží.

Hluchavka  biela - vňať

Použitie v oblasti gynekológie,Použitie v oblasti gynekológie,
pri nepravidelnej menštruácii.pri nepravidelnej menštruácii.

Horec  žltý - koreň

Zlepšuje motilitu tráviaceho traktu, Zlepšuje motilitu tráviaceho traktu, 
priaznivo pôsobí na zlepšenie pečenepriaznivo pôsobí na zlepšenie pečene
a žlčových ciest.a žlčových ciest.

Chmeľ  obyčajný - šištice

Podporuje trávenie, tlmí mužskú po-Podporuje trávenie, tlmí mužskú po-
hlavnú podráždenosť. Ženám pomáha hlavnú podráždenosť. Ženám pomáha 
regulovať menštruačný cyklus. Pôsobí regulovať menštruačný cyklus. Pôsobí 
pri nervovej podráždenostipri nervovej podráždenosti
a pri nespavosti.a pri nespavosti.

Ibiš  lekársky - koreň

Účinne pôsobí pri chorobách trávia-Účinne pôsobí pri chorobách trávia-
ceho traktu spojených s podráždením ceho traktu spojených s podráždením 
alebo zápalom sliznice. Odporúča sa alebo zápalom sliznice. Odporúča sa 
pri popálení horúcimi nápojmi alebo pri popálení horúcimi nápojmi alebo 
jedlami. Slizy majú blahodárny vplyv jedlami. Slizy majú blahodárny vplyv 
pri vredovej chorobe žalúdka.pri vredovej chorobe žalúdka.

Ibištek  sudánsky - kvet

Používa sa ako bezkofeínovýPoužíva sa ako bezkofeínový
osviežujúci nápoj.osviežujúci nápoj.

Ihlica  trnistá - koreň

Používa sa pri zápalových ochoreniach Používa sa pri zápalových ochoreniach 
obličiek a močových ciest. Pôsobí tiež obličiek a močových ciest. Pôsobí tiež 
ako antireumatikum a pri liečbe dny.ako antireumatikum a pri liečbe dny.

Imelo  biele - vňať

Časť obsahových látok má hypotonický Časť obsahových látok má hypotonický 
účinok, t.j. znižuje vysoký krvný tlak. účinok, t.j. znižuje vysoký krvný tlak. 
Odstraňuje pocit návalu krvi do hlavy, Odstraňuje pocit návalu krvi do hlavy, 
zvlášť v klimaktériu. Potlačuje chorob-zvlášť v klimaktériu. Potlačuje chorob-
ne zvýšenú činnosť štítnej žľazy.ne zvýšenú činnosť štítnej žľazy.

Jabloň  domáca - plod

Sušený plod jablone je svojím zložením Sušený plod jablone je svojím zložením 
vhodný na denné používanie pre obsah vhodný na denné používanie pre obsah 
vitamínov, vlákniny a minerálnych vitamínov, vlákniny a minerálnych 
látok.látok.

Jarabina  vtáčia - plod

Pôsobí priaznivo na niektoré chronické Pôsobí priaznivo na niektoré chronické 
obličkové choroby. Plody povzbudzujú obličkové choroby. Plody povzbudzujú 
činnosť tráviacich ústrojov, upravuje sa činnosť tráviacich ústrojov, upravuje sa 
nimi vyprázdňovanie čriev. Zabraňuje nimi vyprázdňovanie čriev. Zabraňuje 
vstrebávaniu toxických látok.vstrebávaniu toxických látok.

Kassia  sennová - list

Priaznivo pôsobí na reguláciu motility Priaznivo pôsobí na reguláciu motility 
čriev, zvyšuje peristaltiku a taktiež čriev, zvyšuje peristaltiku a taktiež 
vyprázdňovanie hrubého čreva.vyprázdňovanie hrubého čreva.

Komonica  lekárska - vňať

Používa sa pri liečbe trombóz a lymfa-Používa sa pri liečbe trombóz a lymfa-
tických opuchov. Neodporúčatických opuchov. Neodporúča
sa používať dlhodobo.sa používať dlhodobo.

Čakanka  obyčajnáČakanka  obyčajnáArchangelika lekárska Kassia sennováKassia sennováDúška tymiánováDúška tymiánová Jabloň domácaJabloň domácaKručinka farbiarskaKručinka farbiarska

Sypané čaje

ArcA



Kostihoj  lekársky - koreň

Urýchľuje regeneráciu tkanív, sliznice a Urýchľuje regeneráciu tkanív, sliznice a 
napomáha hojeniu zlomenín kostí. Ako napomáha hojeniu zlomenín kostí. Ako 
kloktadlo sa používa pri zápalových kloktadlo sa používa pri zápalových 
ochoreniach v ústnej dutine. Pri ťažko ochoreniach v ústnej dutine. Pri ťažko 
sa hojacich ranách, vredoch a popále-sa hojacich ranách, vredoch a popále-
ninách sa užíva obklad.ninách sa užíva obklad.

Kručinka  Farbiarska - vňať

Má značný močopudný účinok a tiež Má značný močopudný účinok a tiež 
zvyšuje chorobne znížený krvný tlak.zvyšuje chorobne znížený krvný tlak.

Krušina  jelšová - kôra

Používa sa pre svoje laxatívne účinky. Používa sa pre svoje laxatívne účinky. 
Mierne posilňuje tvorbu žlče a jej Mierne posilňuje tvorbu žlče a jej 
vylučovanie do čriev. Je vhodná pri vylučovanie do čriev. Je vhodná pri 
liečbe chronickej zápchy so súčasnou liečbe chronickej zápchy so súčasnou 
poruchou pečene alebo žlčníka.poruchou pečene alebo žlčníka.

Kyprina  úzkolistá - list

Odstraňuje pocit psychického napätia, Odstraňuje pocit psychického napätia, 
úzkosti a nespavosti pri psychickom úzkosti a nespavosti pri psychickom 
preťažení. Pôsobí proti zápalom v preťažení. Pôsobí proti zápalom v 
tráviacom ústrojenstve. Dobré výsledky tráviacom ústrojenstve. Dobré výsledky 
boli dosiahnuté pri liečbe prostaty.boli dosiahnuté pri liečbe prostaty.

Ľan siaty - semeno

Používa sa ako pomocný liek pri vredo-Používa sa ako pomocný liek pri vredo-
vej chorobe žalúdka a dvanástnika. Pri vej chorobe žalúdka a dvanástnika. Pri 
užívaní ľanovej drogy sa organizmus užívaní ľanovej drogy sa organizmus 
obohacuje vitamínom F, ktorý je obohacuje vitamínom F, ktorý je 
súčasťou oleja.súčasťou oleja.

Lastovičník  väčší - vňať

Zlepšuje peristaltiku tráviacej rúry, Zlepšuje peristaltiku tráviacej rúry, 
znižuje krvný tlak a má žlčopudný úči-znižuje krvný tlak a má žlčopudný úči-
nok. Je vhodná aj na vonkajšie použitie nok. Je vhodná aj na vonkajšie použitie 
pri chronických ekzémoch.pri chronických ekzémoch.

Levanduľa  úzkolistá - kvet

Účinné zložky silne zlepšujú črevnú Účinné zložky silne zlepšujú črevnú 
peristaltiku a odtok žlče do dvaná-peristaltiku a odtok žlče do dvaná-
stnika. Pre bakteriostatický účinok stnika. Pre bakteriostatický účinok 
sa odporúča zvonka pri ekzémoch, sa odporúča zvonka pri ekzémoch, 
vnútorne pri kolikách a nadúvaní. Má vnútorne pri kolikách a nadúvaní. Má 
aj sedatívny účinok.aj sedatívny účinok.

Lipa  malolistá - kvet

Má potopudný účinok. Účinná je pri Má potopudný účinok. Účinná je pri 
chrípkach s horúčkou, pri nervových chrípkach s horúčkou, pri nervových 
podráždeniach a nespavosti. odporuje podráždeniach a nespavosti. odporuje 
vylučovanie žalúdočnej šťavy.vylučovanie žalúdočnej šťavy.

Lipkavec  pravý - vňať

Priaznivo pôsobí pri nedostatočnej čin-Priaznivo pôsobí pri nedostatočnej čin-
nosti obličiek. Taktiež priaznivo pôsobí nosti obličiek. Taktiež priaznivo pôsobí 
na lymfatický systém, činnosť pečene a na lymfatický systém, činnosť pečene a 
sleziny a pri kožných ochoreniach.sleziny a pri kožných ochoreniach.

Lopúch  väčší - koreň

Má potopudný antibakteriálny, močo-Má potopudný antibakteriálny, močo-
pudný účinok. Používa sa na liečenie pudný účinok. Používa sa na liečenie 
hnisavých rán, ekzémov, lupienky. hnisavých rán, ekzémov, lupienky. 
Čiastočne podporuje aj rast vlasov.Čiastočne podporuje aj rast vlasov.

Ľubovník  bodkovaný - vňať

Podporuje metabolizmus v tráviacej Podporuje metabolizmus v tráviacej 
sústave. Priaznivo pôsobí na nervovú sústave. Priaznivo pôsobí na nervovú 
sústavu, ovplyvňuje funkciu pečene a sústavu, ovplyvňuje funkciu pečene a 
žlčníka.žlčníka.

Materina  dúška - vňať

Má silne antiseptické a dezinfekčné Má silne antiseptické a dezinfekčné 
pôsobenie proti rôznym zápalom. Dá pôsobenie proti rôznym zápalom. Dá 
sa využiť aj pri dezinfekcii dýchacích sa využiť aj pri dezinfekcii dýchacích 
ciest.ciest.

Mäta  pieporná - vňať

Protizápalový a antiseptický účinok Protizápalový a antiseptický účinok 
sa využíva pri kožných afekciách, zápa-sa využíva pri kožných afekciách, zápa-
loch slizníc ústnej dutiny a horných loch slizníc ústnej dutiny a horných 
dýchacích ciest. Normalizuje tráviace dýchacích ciest. Normalizuje tráviace 
procesy, podporuje vylučovanie žlče a procesy, podporuje vylučovanie žlče a 
tráviacich enzýmov. Pôsobí tráviacich enzýmov. Pôsobí 
povzbudzujúco na centrálny povzbudzujúco na centrálny 
nervový systém.nervový systém.

Medovka  lekárska - vňať

Najvýznamnejšia zložka medovky - si-Najvýznamnejšia zložka medovky - si-
lica - pôsobí ukľudňujúco na centrálny lica - pôsobí ukľudňujúco na centrálny 
nervový systém s účinkom tiež na srd-nervový systém s účinkom tiež na srd-
covocievny systém. Má aj protibakte-covocievny systém. Má aj protibakte-
riálny účinok. Pomáha pri menštruač-riálny účinok. Pomáha pri menštruač-
ných bolestiach a v klimaktériu.ných bolestiach a v klimaktériu.

Medvedí  cesnak – list

Na prečistenie organizmu. Priaznivý Na prečistenie organizmu. Priaznivý 
účinok má na žalúdok a črevá.účinok má na žalúdok a črevá.

Nátržník  husí - vňať

Obsahuje triesloviny, ktoré majú proti-Obsahuje triesloviny, ktoré majú proti-
zápalový účinok na sliznice tráviacich zápalový účinok na sliznice tráviacich 
orgánov. Podporuje vylučovanie orgánov. Podporuje vylučovanie 
žalúdočnej šťavy, čím zlepšuje trávenie.žalúdočnej šťavy, čím zlepšuje trávenie.

Nechtík  lekársky - kvet  
so  zákrovom

Má priaznivý účinok pri hojení Má priaznivý účinok pri hojení 
vnútorných a vonkajších zápalov, vnútorných a vonkajších zápalov, 
pôsobí antibioticky.pôsobí antibioticky.

Orech  kráľovský - list

Pôsobí sťahovavo a antibakteriálne. Pôsobí sťahovavo a antibakteriálne. 
Má silný protizápalový účinok.Má silný protizápalový účinok.

Ostružina  malinová - list

Má mierne zvieravý účinok, ktorý Má mierne zvieravý účinok, ktorý 
napomáha pri zápaloch v ústnej dutine napomáha pri zápaloch v ústnej dutine 
a pri hnačkách. Využíva sa aj v gyne-a pri hnačkách. Využíva sa aj v gyne-
kológii pri menštruačných bolestiach.kológii pri menštruačných bolestiach.

Očianka  rostková - vňať

Používa sa v očnom lekárstve pri zápa-Používa sa v očnom lekárstve pri zápa-
loch spojiviek a očných viečok. Pomoc-loch spojiviek a očných viečok. Pomoc-
ne sa dá očianka používať k vlažným ne sa dá očianka používať k vlažným 
výplachom očí pri zelenom zákale.výplachom očí pri zelenom zákale.

Oman  pravý - podzemok

Podporuje tvorbu žalúdočnej šťavyPodporuje tvorbu žalúdočnej šťavy
a peristaltiku, uvoľňuje hlieny a uľa-a peristaltiku, uvoľňuje hlieny a uľa-
hčuje ich vykašľiavanie. Používa sa aj hčuje ich vykašľiavanie. Používa sa aj 
pri výžive diabetikov.pri výžive diabetikov.

Palina  pravá - vňať

Má priaznivý vplyv na tvorbu žalúdoč-Má priaznivý vplyv na tvorbu žalúdoč-
ných štiav, ovplyvňuje činnosť žlčníka ných štiav, ovplyvňuje činnosť žlčníka 
a pečene.a pečene.

Pamajorán  obyčajný - vňať

Upravuje trávenie, ukľudňuje. Uľahčuje Upravuje trávenie, ukľudňuje. Uľahčuje 
odkašľiavanie, pôsobí potopudne, anti-odkašľiavanie, pôsobí potopudne, anti-
depresívne, zlepšuje náladu a prehlbuje depresívne, zlepšuje náladu a prehlbuje 
spánok.spánok.

Pastierska  kapsička - vňať

Zastavuje vonkajšie a vnútorné Zastavuje vonkajšie a vnútorné 
krvácanie, mierne znižuje krvný tlak. krvácanie, mierne znižuje krvný tlak. 
Reguluje menštruáciu, pri gynekologic-Reguluje menštruáciu, pri gynekologic-
kom krvácaní.kom krvácaní.

Pestrec  mariánsky - semeno

Obsahové látky majú ochranný účinok Obsahové látky majú ochranný účinok 
na pečeňový parenchým. Mierne zvy-na pečeňový parenchým. Mierne zvy-
šuje krvný tlak. Preventívne sa môže šuje krvný tlak. Preventívne sa môže 
používať pri užívaní liekov, ktoré môžu používať pri užívaní liekov, ktoré môžu 
poškodiť pečeňové bunky.poškodiť pečeňové bunky.

Plavúň  obyčajný - list

Používa sa pri zápale močových ciest. Používa sa pri zápale močových ciest. 
Kúpeľ z čaju plavúňovej vňate má Kúpeľ z čaju plavúňovej vňate má 
antireumatický účinok.antireumatický účinok.

Pľúcnik  lekársky - vňať

Používa sa pri zápaloch horných dý-Používa sa pri zápaloch horných dý-
chacích ciest. Triesloviny adstringentne chacích ciest. Triesloviny adstringentne 
pôsobia na sliznice tráviaceho traktu. pôsobia na sliznice tráviaceho traktu. 
Nepoužívať dlhodobo.Nepoužívať dlhodobo.

Podbeľ  liečivý - kvet

Sliz z podbeľu chráni zapálené sliznice Sliz z podbeľu chráni zapálené sliznice 
dýchacích ciest. Kvet má aj protikŕčové dýchacích ciest. Kvet má aj protikŕčové 
účinky.účinky.

Podbeľ  liečivý - list

Dokonale pôsobí proti zápalu sliznice, Dokonale pôsobí proti zápalu sliznice, 
napr. dýchacích ciest. Je základom lieč-napr. dýchacích ciest. Je základom lieč-
by astmy. Bylina tlmí kašeľ a podporuje by astmy. Bylina tlmí kašeľ a podporuje 
vykašľiavanie tam, kde je to potrebné. vykašľiavanie tam, kde je to potrebné. 
Používa sa ako pomocné liečivo pri Používa sa ako pomocné liečivo pri 
liečbe cukrovky.liečbe cukrovky.

Pohánka  jedlá - vňať

Účinne pôsobí na zvyšovanie pevnosti Účinne pôsobí na zvyšovanie pevnosti 
a pružnosti cievnych stien. Užíva sa a pružnosti cievnych stien. Užíva sa 
pri kŕčových žilách a pri poruchách pri kŕčových žilách a pri poruchách 
prekrvenia končatín a na znižovanie prekrvenia končatín a na znižovanie 
cholesterolu.cholesterolu.

Praslička  roľná - vňať

Ovplyvňuje regeneračné procesy v ciev-Ovplyvňuje regeneračné procesy v ciev-
nej stene, pľúcach a močových cestách. nej stene, pľúcach a močových cestách. 
Pôsobí na zlepšenie krvného obehu a Pôsobí na zlepšenie krvného obehu a 
činnosti obličiek.činnosti obličiek.

Prvosienka  jarná - kvet

Má priaznivý vplyv pri chorobáchMá priaznivý vplyv pri chorobách
z nachladnutia. Tiež sa doporučuje ako z nachladnutia. Tiež sa doporučuje ako 
antireumatikum. Ďalej posilňuje srdce, antireumatikum. Ďalej posilňuje srdce, 
ukľudňuje a pomáha navodiť hlboký ukľudňuje a pomáha navodiť hlboký 
spánok.spánok.

Ľan siatyĽan siaty Levanduľa úzkolistáLevanduľa úzkolistá Mäta piepornáMäta piepornáLipa malolistáLipa malolistá Medovka lekárskaMedovka lekárska Pamajorán obyčajnýPamajorán obyčajný



Púpava  lekárska - koreň

Účinkuje pri pečeňových poruchách, Účinkuje pri pečeňových poruchách, 
poškodeniach pečeňových buniek poškodeniach pečeňových buniek 
toxickými látkami, zápaloch pečene. toxickými látkami, zápaloch pečene. 
Optimalizuje tvorbu žlče. Zlepšuje Optimalizuje tvorbu žlče. Zlepšuje 
metabolizmus organizmu.metabolizmus organizmu.

Púpava  lekárska - list

Má celkový posilňujúci vplyvMá celkový posilňujúci vplyv
s účinkom na metabolizmus. Veľmi s účinkom na metabolizmus. Veľmi 
ovplyvňuje funkciu pečene, žlčníka, ovplyvňuje funkciu pečene, žlčníka, 
žalúdka a slinivky.žalúdka a slinivky.

Puškvorec  obyčajný -
Podzemok

Je univerzálnym liečivom v oblasti Je univerzálnym liečivom v oblasti 
tráviaceho ústrojenstva. Zlepšuje tráviaceho ústrojenstva. Zlepšuje 
tvorbu tráviacich štiav, tlmí bolestivosť tvorbu tráviacich štiav, tlmí bolestivosť 
a kŕčovité bolesti. Znižuje hladinu a kŕčovité bolesti. Znižuje hladinu 
krvného cukru, mierne ukľudňuje.krvného cukru, mierne ukľudňuje.

Pýr  plazivý – koreň

Prečisťuje a posilňuje organizmus, Prečisťuje a posilňuje organizmus, 
poťahuje boľavé sliznice liečivým poťahuje boľavé sliznice liečivým 
slizom a tlmí následky miernejších slizom a tlmí následky miernejších 
potravinových otráv. Pozitívne pôsobí potravinových otráv. Pozitívne pôsobí 
hlavne na prečistenie krvi. Ovplyvňuje hlavne na prečistenie krvi. Ovplyvňuje 
spoľahlivo kožné choroby a pôsobí ako spoľahlivo kožné choroby a pôsobí ako 
antireumatikum.antireumatikum.

Pyštek  obyčajný - vňať

Tlmí kŕčové bolesti pri hnačke, žlčníko-Tlmí kŕčové bolesti pri hnačke, žlčníko-
vých a obličkových záchvatoch. Pôsobí vých a obličkových záchvatoch. Pôsobí 
tiež močopudne, podporuje funkciu tiež močopudne, podporuje funkciu 
pečene a obličiek. Zvonku pri liečbe pečene a obličiek. Zvonku pri liečbe 
hemoroidov.hemoroidov.

Rakytník  rešetliakový - plod

Podporuje imunitný systém a dá sa Podporuje imunitný systém a dá sa 
použiť ako výborný zdroj vitamínov. použiť ako výborný zdroj vitamínov. 
Podporuje hojenie rán, hojí sliznicu, Podporuje hojenie rán, hojí sliznicu, 
tlmí bolesti, reguluje krvný obeh. tlmí bolesti, reguluje krvný obeh. 
Vnútorne lieči žalúdočné vredy a má Vnútorne lieči žalúdočné vredy a má 
protisklerotické pôsobenie.protisklerotické pôsobenie.

Rebríček  obyčajný - vňať

Podporuje chuť do jedenia a vylučo-Podporuje chuť do jedenia a vylučo-
vanie tráviacich štiav. Má močopudné vanie tráviacich štiav. Má močopudné 
a dezinfekčné účinky. Mierne znižuje a dezinfekčné účinky. Mierne znižuje 
krvný tlak. Priaznivo pôsobí pri boles-krvný tlak. Priaznivo pôsobí pri boles-
tivej menštruácii a počas klimaktéria.tivej menštruácii a počas klimaktéria.

Repík  lekársky - vňať

Priaznivo pôsobí na funkcie tráviacej Priaznivo pôsobí na funkcie tráviacej 
sústavy, pôsobí hojivo, protizápalovosústavy, pôsobí hojivo, protizápalovo
a močopudne.a močopudne.

Rozmarín  lekársky

Zlepšuje prekrvenie tráviaceho traktuZlepšuje prekrvenie tráviaceho traktu
a zlepšuje tvorbu žlče. Používaním a zlepšuje tvorbu žlče. Používaním 
dochádza k rýchlemu ústupu bolestidochádza k rýchlemu ústupu bolesti
v reumatických kĺboch. Droga vhodne v reumatických kĺboch. Droga vhodne 
odstraňuje pocit fyzickej a psychickej odstraňuje pocit fyzickej a psychickej 
únavy.únavy.

Rumanček  kamilkový - kvet

Má protizápalový účinok. Využíva sa Má protizápalový účinok. Využíva sa 
pri žalúdočných a črevných chorobách, pri žalúdočných a črevných chorobách, 
uvoľňuje kŕče zažívacieho traktu. uvoľňuje kŕče zažívacieho traktu. 
Účinkuje pri hnačkových ochoreniach, Účinkuje pri hnačkových ochoreniach, 
nadúvaní, pri zápaloch ústnej dutiny nadúvaní, pri zápaloch ústnej dutiny 
a spojoviek, pri gynekologických ťaž-a spojoviek, pri gynekologických ťaž-
kostiach, pri vyrážkach. Je vhodný ako kostiach, pri vyrážkach. Je vhodný ako 
prostriedok na potenie.prostriedok na potenie.

Ruža  šípová - plod

Zdroj vitamínov C, A, B a E a ďalších Zdroj vitamínov C, A, B a E a ďalších 
podporných látok, ktoré podporujú podporných látok, ktoré podporujú 
reparačné procesy a zlepšujú metabo-reparačné procesy a zlepšujú metabo-
lizmus. Dostatok vitamínu C zvyšuje lizmus. Dostatok vitamínu C zvyšuje 
odolnosť proti infekciám, urýchľuje odolnosť proti infekciám, urýchľuje 
liečbu a zmierňuje priebeh choroby. liečbu a zmierňuje priebeh choroby. 
Brzdí vývoj artériosklerózy.Brzdí vývoj artériosklerózy.

Slez  Maurský - kvet

Účinne chráni sliznice a pokožku. Účinne chráni sliznice a pokožku. 
Používa sa pri vredovej chorobePoužíva sa pri vredovej chorobe
žalúdka, dvanástnika a čriev. žalúdka, dvanástnika a čriev. 
Obsahuje antokyanové farbivo.Obsahuje antokyanové farbivo.

Slez  Maursky - vňať

Chráni sliznicu pred škodlivým a Chráni sliznicu pred škodlivým a 
dráždivým pôsobením. Použitie proti dráždivým pôsobením. Použitie proti 
dráždivému kašľu ako kloktadlo, pri dráždivému kašľu ako kloktadlo, pri 
vredovej chorobe žalúdka, dvanástnika vredovej chorobe žalúdka, dvanástnika 
a hrubého čreva.a hrubého čreva.

Skorocel  kopijovitý - list

Obsahové látky skorocelu účinne Obsahové látky skorocelu účinne 
pôsobia pri suchých zápaloch horných pôsobia pri suchých zápaloch horných 

dýchacích ciest, tlmia dráždenie na dýchacích ciest, tlmia dráždenie na 
kašeľ. Pôsobí povzbudivo na tvorbu ža-kašeľ. Pôsobí povzbudivo na tvorbu ža-
lúdočnej šťavy a protektívne na sliznicu lúdočnej šťavy a protektívne na sliznicu 
žalúdka s využitím protibakteriálnych žalúdka s využitím protibakteriálnych 
účinkov.účinkov.

Stavikrv  vtáčí - vňať

Zlepšuje látkovú výmenu, pôsobí Zlepšuje látkovú výmenu, pôsobí 
protizápalovo. Pomáha pri liečení protizápalovo. Pomáha pri liečení 
niektorých kožných chorôb. Pôsobí niektorých kožných chorôb. Pôsobí 
antireumaticky a zlepšuje dychový antireumaticky a zlepšuje dychový 
objem pľúc.objem pľúc.

Šalvia  lekárska - vňať

Pôsobí protizápalovo hlavne v oblasti Pôsobí protizápalovo hlavne v oblasti 
tráviaceho traktu. Celkovo posilňuje tráviaceho traktu. Celkovo posilňuje 
obranné sily organizmu a posilňuje obranné sily organizmu a posilňuje 
nervovú sústavu.nervovú sústavu.

Túžobník  brestový - vňať

Tlmí krvácania, bolesti hlavy a hnačky. Tlmí krvácania, bolesti hlavy a hnačky. 
Má silný potopudný účinok. Zlepšuje Má silný potopudný účinok. Zlepšuje 
látkovú výmenu a priaznivo tým látkovú výmenu a priaznivo tým 
ovplyvňuje kožné choroby. ovplyvňuje kožné choroby. 

Vachta  trojlistá - list

Priaznivo ovplyvňuje črevnú peristal-Priaznivo ovplyvňuje črevnú peristal-
tiku, činnosť pečene a žlčníka. Používa tiku, činnosť pečene a žlčníka. Používa 
sa pri poruchách trávenia.sa pri poruchách trávenia.

Valeriána  lekárska - koreň

Pôsobí priaznivo na centrálny nervový Pôsobí priaznivo na centrálny nervový 
systém, vyvoláva fyziologickú rovno-systém, vyvoláva fyziologickú rovno-
váhu. Používa sa pri klimakterických váhu. Používa sa pri klimakterických 
ťažkostiach a pri vracaní.ťažkostiach a pri vracaní.

Veronika  lekárska - vňať

Používa sa pri vysokej hladine choleste-Používa sa pri vysokej hladine choleste-
rolu. Má mierny ukľudňujúci účinok. rolu. Má mierny ukľudňujúci účinok. 
Taktiež pri chorobách pečene Taktiež pri chorobách pečene 
a sleziny.a sleziny.

Vŕba  biela - kôra

Používa sa pri chorobách ľadvín a Používa sa pri chorobách ľadvín a 
močového ústrojenstva. Ďalej pri močového ústrojenstva. Ďalej pri 
prechladnutí, pôsobí protireumaticky.prechladnutí, pôsobí protireumaticky.

Vŕbovka  malokvetá - vňať

Uplatňuje sa pri zápaloch prostaty Uplatňuje sa pri zápaloch prostaty 
a pri stareckej hypertrofi i prostaty. a pri stareckej hypertrofi i prostaty. 
Ovplyvňuje tiež zápalové poruchy Ovplyvňuje tiež zápalové poruchy 
obličiek a močového mechúra.obličiek a močového mechúra.

Vres  obyčajný - vňať

Používa sa pri zápalových ochoreniach Používa sa pri zápalových ochoreniach 
močových ciest, močového mechúra a močových ciest, močového mechúra a 
ľadvín. Tiež pri dne a reumatizme.ľadvín. Tiež pri dne a reumatizme.

Yzop  lekársky - vňať

Priaznivo pôsobí proti kŕčom v trávia-Priaznivo pôsobí proti kŕčom v trávia-
com trakte, ďalej ako antiastmatikum com trakte, ďalej ako antiastmatikum 
a proti nadmernému poteniu. Celkovo a proti nadmernému poteniu. Celkovo 
osviežuje organizmus.osviežuje organizmus.

Zemežlč  menšia - vňať

Výrazne povzbudzuje tvorbu tráviacich Výrazne povzbudzuje tvorbu tráviacich 
štiav, zlepšuje trávenie žlčových ciestštiav, zlepšuje trávenie žlčových ciest
a zlepšuje krvný obraz.a zlepšuje krvný obraz.

Rebríček obyčajnýRebríček obyčajný Skorocel kopijovitýSkorocel kopijovitý Stavikrv vtáčíStavikrv vtáčíRuža šípováRuža šípová Šalvia lekárskaŠalvia lekárskaRumanček kamilkovýRumanček kamilkový



Pieniny
masážny olej
Vyrobený z bylín Vyrobený z bylín 
rumanček kamilkový, rumanček kamilkový, 
skorocel kopijovitý, skorocel kopijovitý, 
rebríček kopcový, rebríček kopcový, 
šalvia lekárska a yzop šalvia lekárska a yzop 
lekársky extrahovaných 
v oleji. Má všeobecné v oleji. Má všeobecné 
a veľmi široké použitie a veľmi široké použitie 
pri liečení ochorení pri liečení ochorení 
kože, poranených kĺbov 
a opuchov. Odstraňuje a opuchov. Odstraňuje 
modriny na koži, pôsobí modriny na koži, pôsobí 
protizápalovo pri bolestiach protizápalovo pri bolestiach 
kĺbov, tiež ako prísada kĺbov, tiež ako prísada 
do kúpeľa.do kúpeľa.

Rumančekový 
masážny olej
Má protizápalový Má protizápalový 
účinok. Vhodný pri účinok. Vhodný pri 
bolestiach svalov, bolestiach svalov, 
pri kŕčoch pri kŕčoch 
a bolestiach a bolestiach 
v údoch.v údoch.

Repkový olej 
s rakytníkom

škodlivého cholesterolu, 
pôsobí ako silný pôsobí ako silný 
antioxidant, ktorý antioxidant, ktorý 
neutralizuje voľné neutralizuje voľné 
radikály.radikály.

Rozmarínový 
masážny olej
Pre svoje protizápalové 
vlastnosti je dobrým vlastnosti je dobrým 

kde dochádzakde dochádza
po masírovaní po masírovaní 
k rýchlemu ústupu k rýchlemu ústupu 
bolesti v reumatických bolesti v reumatických 
kĺboch. Prekrvuje kĺboch. Prekrvuje 
pokožku a pôsobí aj na 
hlbšie uložené tkanivo. hlbšie uložené tkanivo. 
Je dobrým prostriedkomJe dobrým prostriedkom
pri neuralgii a migréne.pri neuralgii a migréne.

Ľubovníkový 
masážny olej

a zápale nervov, a zápale nervov, 
trojklanného nervu a trojklanného nervu a 

svalov na chrbte. svalov na chrbte. 
Vhodný aj pri zápale Vhodný aj pri zápale 
lymfatických žliaz, lymfatických žliaz, 
najmä v krku. Tiež na najmä v krku. Tiež na 
popáleniny a opareniny popáleniny a opareniny 
formou dennej aplikácie.formou dennej aplikácie.

Levanduľový 
masážny 
olej
Vhodný pri únave Vhodný pri únave 
organizmu formou organizmu formou 
masáže, pri masáže, pri 
migrénoznej bolesti 
hlavy masírujeme hlavy masírujeme 
oblasť spánkov. Má 
priaznivý účinok na 
regeneráciu kožných 
buniek. Stimuluje krvný obeh pri buniek. Stimuluje krvný obeh pri 
poruche prekrvenia končatín.poruche prekrvenia končatín.

Rebríčkový 
masážny olej
Používa sa ako Používa sa ako 
prísada do sedacieho prísada do sedacieho 
kúpeľa a pri ženských 
problémoch. Má problémoch. Má 
upokojujúci účinok a upokojujúci účinok a 
taktiež je vhodnýtaktiež je vhodný
pri problémoch pri problémoch 
s kŕčovými žilami.s kŕčovými žilami.

Pieniny bylinná kúpeľná zmes
Zmes je veľmi vhodná do kúpeľa detí a dospelých, Zmes je veľmi vhodná do kúpeľa detí a dospelých, 
tiež ako ženský kúpeľ. Priaznivo pôsobí na pokožku, tiež ako ženský kúpeľ. Priaznivo pôsobí na pokožku, 
ktorú osviežuje a regeneruje. Pôsobí tiež mierne ktorú osviežuje a regeneruje. Pôsobí tiež mierne 
protimykoticky a protizápalovo.protimykoticky a protizápalovo.
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Anthemis
PRÍRODNÝ PRÍRODNÝ 
ŠIROKOSPEKTRÁLNY ŠIROKOSPEKTRÁLNY 
DIETETICKÝ DOPLNOK NA DIETETICKÝ DOPLNOK NA 
PEČEŇPEČEŇ
Kombinácia prírodných látok, Kombinácia prírodných látok, 
vitamínov a minerálií vhodná vitamínov a minerálií vhodná 
na ochranu pečeňových buniek na ochranu pečeňových buniek 
pred škodlivými vplyvmi pred škodlivými vplyvmi 
prostredia, na podporu prostredia, na podporu 
metabolickej činnosti metabolickej činnosti 
pečene a  jej regenerácie pečene a  jej regenerácie 
a na detoxikáciu organizmu.a na detoxikáciu organizmu.

Acorus
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 
Z LIEČIVÝCH RASTLÍN Z LIEČIVÝCH RASTLÍN 
PRI PÁLENÍ ZÁHYPRI PÁLENÍ ZÁHY
Je vhodný pri prekyslení Je vhodný pri prekyslení 
žalúdka a normalizuje žalúdka a normalizuje 
tráviaci proces. Pri pálení tráviaci proces. Pri pálení 
záhy je možné použiť 2 záhy je možné použiť 2 
kapsule naraz a zapiť kapsule naraz a zapiť 
tekutinou. Nemá negatívny tekutinou. Nemá negatívny 
vplyv na biologické procesy vplyv na biologické procesy 
v ľudskom organizme.v ľudskom organizme.

Kláštorný vankúš z liečivých 
rastlín
Pri vdychovaní svojou arómou zo siličnatých Pri vdychovaní svojou arómou zo siličnatých 
liečivých rastlín pôsobí blahodárne a upokojujúco liečivých rastlín pôsobí blahodárne a upokojujúco 
na ľudský organizmus. Spánok na rozkvitnutej lúke.na ľudský organizmus. Spánok na rozkvitnutej lúke.
Vankúš obsahuje čisté prírodné aromatické liečivé Vankúš obsahuje čisté prírodné aromatické liečivé 
rastliny so silicami, bez umelých vôní a prísad. rastliny so silicami, bez umelých vôní a prísad. 
Svojim zložením vytvára jedinečnú kyticu vôní, Svojim zložením vytvára jedinečnú kyticu vôní, 
pripomínajúcu horskú rozkvitnutú lúku. Vankúš pripomínajúcu horskú rozkvitnutú lúku. Vankúš 
šíri vôňu liečivých rastlín a tá pri vdychovaní pôsobí šíri vôňu liečivých rastlín a tá pri vdychovaní pôsobí 
blahodárne a upokojujúco na ľudský organizmus. blahodárne a upokojujúco na ľudský organizmus. 
Aromatické silice pôsobia pozitívne na naše emócie Aromatické silice pôsobia pozitívne na naše emócie 
a fyzické zdravie, upokojujú pri prepracovanosti a fyzické zdravie, upokojujú pri prepracovanosti 
a nervozite. Veľkou prednosťou liečenia vôňou a nervozite. Veľkou prednosťou liečenia vôňou 
„AROMATERAPIE“ je to, že na nervový systém „AROMATERAPIE“ je to, že na nervový systém 

Špaldový vankúš s obliečkou
Špaldový vankúš je naplnený špaldovými plevami, sú Špaldový vankúš je naplnený špaldovými plevami, sú 
elastické a prispôsobujú sa tvaru vášho tela. Svalstvo sa elastické a prispôsobujú sa tvaru vášho tela. Svalstvo sa 
môže úplne uvoľniť, čo prispieva k hlbokému zotavujúcemu môže úplne uvoľniť, čo prispieva k hlbokému zotavujúcemu 
spánku. Plevy majú schopnosť uskladňovať vzduch, čo spánku. Plevy majú schopnosť uskladňovať vzduch, čo 
umožňuje ich dobré nahrievanie (na radiátore, na slnku umožňuje ich dobré nahrievanie (na radiátore, na slnku 
a pod.) a prikladanie na bolestivé miesta. Špaldové a pod.) a prikladanie na bolestivé miesta. Špaldové 
vankúše pohltia v noci telesný pot a odvádzajú nadbytočné vankúše pohltia v noci telesný pot a odvádzajú nadbytočné 
teplo. Sú predpisované aj na rôzne neduhy napr. proti teplo. Sú predpisované aj na rôzne neduhy napr. proti 
zablokovanej krčnej chrbtici a z toho plynúcim bolestiam zablokovanej krčnej chrbtici a z toho plynúcim bolestiam 
hlavy, zátylku, ramien a chrbta. Pôsobia blahodarne aj hlavy, zátylku, ramien a chrbta. Pôsobia blahodarne aj 
pri migréne, nespavosti, pri migréne, nespavosti, 
a iných zdravotných a iných zdravotných 
problémoch. problémoch. 

Bylinkové masážne oleje
Pieniny, Ľubovníkový svätojánsky, Rumančekový, Levanduľový, Rozmarínový, Pieniny, Ľubovníkový svätojánsky, Rumančekový, Levanduľový, Rozmarínový, 
RebríčkovýRebríčkový

rozmer vankúša 55 cm x 35 cm rôzne farbyrozmer vankúša 55 cm x 35 cm rôzne farby

Masážne oleje - bylinkové Ostatné výrobky

u, ,u,u

rozmer vankúšika 17 x 21 cmrozmer vankúšika 17 x 21 cm



Plavnica

VYSOKÉ TATRY

AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
065 45 Plavnica, Slovensko

mobil:     0917/770 300
tel.: +421-52-43 93 133,  

tel./fax: +421-52-23 88 007,  
e-mail: caj@agrokarpaty.com

www.agrokarpaty.com

Podniková predajňa
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